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A. BIMBA
Dabartiniai skaitlingosios 

Kinijos vadai sušilę blogina 
santykius su Tarybų Sąjunga 
ir savo gyventojus įtikinėja, 
kad branduolinis karas tarpe 
Jungtinių Valstijų ir Tarybų 
Sąjungos esąs neišvengiamas 
greitoje ateityje. Tokiam įvy
kiui reikią būti energingai 
pasiruošusiems.

Iš savo pusės, mūsų vy
riausybė kursto Kinijos va
dus prieš Tarybų Sąjungą ir 
pranašauja tarp tų šalių gink
luotą konfliktą greitoje atei
tyje.

Ir kiniečiai, ir mūsiškiai tai 
daro neva vardaif savo šalių 
interesų. Branduolinis karas 
tarp Tarybų Sąjungos ir Ki
nijos, arba tarp Tarybų Są
jungos ir Jungtinių Valstijų 
būtų didžiausia nelaimė ne 
tik šiems kraštams, bet visai 
žmonijai.

Šiomis dienomis Lenkijos 
sostinėje įvykęs Pasaulinės 
Taikos Statytojų kongresas 
nutarė pradėti iš naujo rinki
mą parašų po taip vadinamu 
Naujuoju Stockholm© Atsi
šaukimu (New Stockholm 
Appeal), kuriame pasisako
ma prieš ginklavimosi lenkty
nes ir už pilną ir visuotiną 
nusiginklavimą.

Šios šalies taikos šalininkai 
irgi mesis į darbą parašus 
rinkti.

Ši vasara žada būti derlin
ga ekskursijomis į • Tarybų 
Lietuvą. Girdėtis, kad labai 
sėkmingai eina Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo (LDS) 
ruošimas trijų grupių. Dau
gumoje jos susidedančios iš 
čia gimusių ir augusių Ameri
kos lietuvių.

Galiu užtikrinti, kad nepa
darys klaidos tie, kurie šią 
vasarą aplankys savo ar savo 
tėvų gimtąjį kraštą. Jie su
grįš žymiai praturtinę savo 
lietuviškus jausmus, sutvir- 
tėję lietuviškoje dvasioje. 
Įgyti įspūdžiai niekados neiš
dils iš atminties.

Ne tik mūsų lietuviškieji 
“vaduotojai” sapnuoja apie 
sugrįžimą į prarastąjį poniš
ką rojų, kurį jie turėjo smeto
niniais prieškariniais laikais.

Panašių sutvėrimų nestoka 
ir lenkiškoje išeivijoje. Jie 
irgi nenustoja sapnavę apie 
sugrįžimą į “išvaduotą” Len
kiją ir atgavimą prarastų 
dvarų, fabrikų ir kitokių po
niškų gyvenimo raskažių.

Neseniai tie “Lenkijos va
duotojai” Kanadoje Toronto 
mieste suorganizavo Tauti
nės Lenkų Sąjungos Kanado
je skyrių. Jų tikslas, tarp 
kitų, esąs atimti Vilnių iš 
Lietuvos.

Įdomu, kad lietuviškieji 
“vaduotojai,” kaip žinia, 
šiuos lenkiškus “vaduotojus” 
laiko savo kolegomis ir su jais 
bendradarbiauja.

Savaitraštyje “Gimtasis 
kraštas” (geg. 19 d.) skaitau 
korespondentės Emilijos Ba
lionienės pasikalbėjimą su 
Lietuvos Valstybinės Kon
servatorijos rektoriumi Jur-

[Pabaiga 4 psl.]

Lietuvoje jau plačiai 
pasiruošta vietinių 
tarybų rinkimams

Prezidentas Carteris išbando
povandeninį branduoliių laivą

Birželio 25 dieną ruošiama 
visos šalies mastu 

demonstracija
Vilnius. — Vietinių tarybų 

rinkimai įvyks birželio 19 die
ną

Rinkimams sudarytos rin
kiminės apygardos. Viso jų 
yra 28,277. Rinkimams į

Gaisre žuvo 160, 
o 150 sužeistų

Southgate, Ky. — Iš gegu
žės 28 dienos į 29 naktį čia 
garsioje ir puošnioje užeigoje 
Beverly Hill Club, kai užeiga 
buvo pilna besilinksminančių 
žmonių, staiga kilo gaisras. 
Žinoma, kilo panika! Tai vie
na didžiausių ir baisiausių 
gaisrinių tragedijų šios šalies 
istorijoje. Joje žuvo 160 žmo
nių, o apie 150 liko sužeistų, 
daug jų pavojingai.

Dabar paaiški, kad įstaiga 
nebuvo pakankamai apsaugo
ta nuo panašių nelaimių. Ne
buvo valdžios inspektuojama. 
Savininkams rūpėjo apsieiti 
su kuo mažiausia išlaidų ir 
pasidaryti kuo daugiausia 
pelno. Biznis ir pelnas, o ne 
žmonių gyvybė buvo pirmoje 
vietoje.

Rosalyn Carter 
su politine misija

Washingtonas. — Prezi
dento žmona Mrs. Carter 
šiuo laiku lankosi Lotynų 
Amerikoje su politine misija. 
Kelionė tęsis trylika dienų. Ji 
aplankys septynias šalis: Ja
maica, Costa Rica, Ecuador, 
Peru, Brazil, Colombia ir Ve
nezuela. Tariasi su šių šalių 
vadais. Jai prezidento paves
ta juos supažindinti su naujo
sios vyriausybės politika Lo
tynų Amerikoje.

Tai dar vienas pavyzdys, 
kad ši “pirmoji leidė” nežada 
būti tiktai Baltiesiems Rū
mams “dekoracija,” kad ji 
bus aktyvi politinė veikėja, 
prezidento pagalbininkė pra- 
vedime vyriausybės politi
kos.

Tokyo. — Didelė, iš apie 
8,000 žmonių minia maršavo į 
Noritą, 40 mylių nuo sosti
nės, užprotestuoti prieš ati
darymą naujo aerodromo. Ją 
pasitiko 3,000 ginkluotos po
licijos. įvyko susikirtimas. 70 
demonstrantų suareštuota.

Per daug advokatų, sako 
Aukščiausiojo Teismo galva

Warren E. Burger
Praeitą savaitę Kolumbijos 

Universiteto Teisės Mokyk

miestų Tarybas sudarytos 
5755 rinkiminės apygardos, 
jų tarpe 1880—į respublikos 
pavaldumo miestų Tarybas. 
Rajonų Tarybų deputatams 
rinkti sudaryta 3730 apygar
dų, be to 1280—į miestų rajo
nų Tarybas.

Patvirtintos rinkiminės ko
misijos rinkimams į vietines 
Tarybas. Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumas sudarė 44 rajo
nų ir 11 respublikos pavaldu
mo miestų rinkimines komisi
jas. Tarybų vykdomieji komi
tetai patvirtino 639 komisijas 
rinkimams į rajonų pavaldu
mo miestų, apylinkių ir gy
venviečių Tarybas Darbo 
žmonių kolektyvai, visuome
ninės organizacijos ir draugi
jos pasiuntė į šias komisijas 
4815 savo atstovų. Komisijų 
sudėtyje 58,62 procento dar
bininkų ir kolūkiečių.

Holandijoje drama 
dar nepasibaigus

Glimmen, Holandija, geg. 
30 d. — Molukaniečiai tebe
laiko užgrobę traukinį su 56 
žmonėmis. Jie reikalauja, 
kad Holandijos valdžia paleis
tu iš kalėjimo grupę moluka- 
niečių, parūpintų lėktuvą ir 
leistų visiems saugiai išskris
ti į užsienį. Valdžia kol kas 
atsisako patenkinti jų reika
lavimą. Eina derybos. Dar 
nežinia, kuo ši drama pasi
baigs.

Kaip žinoma, molukanie
čiai buvo užėmę ir mokyklą 
su vaikais ir mokytojomis. 
Bet už kelių dienų visus 
moksleivius, kurių buvo apie 
šimtas, paleido.

Nauja sutartis tarp 
Egipto ir TSRS

Kairas. Čia TSRS ir EAR 
pasirašė susitarimą dėl kultū
rinio ir mokslinio-techninio 
bendradarbiavimo.

Dokumente nustatytos 
konkrečios TSRS ir EAR 
kultūrinių mainų 1977-1978 
metais sritys. Jame numato
ma įvykdyti Tarybų Sąjun
gos ir Egipto kultūros ir 
mokslo įstaigų, jaunimo orga
nizacijų bendradarbiavimo 
plėtimo programą, numatomi 
sporto mainai.

loje Amerikos Advokatų Su
sivienijimas laikė savo meti
nę konferenciją. Jon buvo pa
kviestas ir kalbėjo Aukščiau
siojo Teismo pirmininkas 
Warren E. Burger. Jo kalba 
advokatams nelabai patiko. 
Mat, teisėjas Burger savo 
kalboje pasakė, kad greitai 
šioje šalyje “siautės alkanų 
advokatų gaujos.” Jų privis 
per daug.

Į šią profesiją veržiasi jauni 
žmonės, nes ji šiandien labai 
pelninga. Tokia jau sistema, 
kad be advokato pagalbos jo
kie ginčai nebesprendžiami.

Teisėjas Burger proponuo- 
ja pakeisti teismų sistemą 
taip, kad jie galėtų tūlus gin
čus išspręsti ir be advokatų 
pagalbos.

Čia prezidentas Carteris prie submarine operavimo rato. Jo 
kairėje admirolas Hyman G. Rickover, branduolinio subma
rine sumanytojas.

Cape Canaveral, Fla. — 
Gegužės 27 dieną čia atvykęs 
prezidentas išbandė povan
deninį militarir.į branduolinį 
laivą (submariną). Laivas 
jam labai patikęs ir jis išėjęs 
iš jo, sušukęs: “Nėra puikes
nio laivo!”

Kokiais sumetimais arba iš-

Ispanijos komunistų vadovės 
nuoširdi padėka

Ispanijos Komunistų Parti
jos pirmininkė Dolores Ibar- 
ruri, grįždama į savo gimti
nę, pasiuntė Tarybų Sąjun
gos Komunistų Partijos Cen
tro Komiteto generaliniam 
sekretoriui Leonidui Brežne
vui šį padėkos laišką:

Didžiai gerbiamas drauge 
Brežnevai!

Išvykdama iš Tarybų Są-

Pagerbtas knygos 
“Roots” autorius

Clinton, N. Y. — Gegužės 
29 dieną Hamilton kolegijos 
valdyba šiltai priėmė ir pa
gerbė garsiosios knygos 
“Roots” apie Amerikos negrų 
gyvenimą autorių Alex Ha
ley. Kaip žinia, rašytojas Ha
ley šioje kolegijoje dvejus 
metus darbavosi dėstytoju. 
Kolegijos studentai ir profe
soriai juo dabar labai didžiuo
jasi.

Tuo pačiu pavadinimu pa
gal šią knygą yra susuktas 
filmas, kuris yra televizuoja- 
mas su dideliu pasisekimu.

Nebebūsią aliejaus, 
embargo

Washingtonas. — Prezi
dentas Carteris sako, kad 
Saudi Arabijos princas Fa- 
had jam užtikrinęs, kad atei
tyje nebebūsią aliejaus em
bargo prieš Jungtines Valsti
jas.

Prezidento pasitarimai su 
Saudi buvę draugiški ir nau
dingi.

rokavimais šį žygį preziden
tas Carteris padarė, neaišku. 
Atrodo, jog tai buvo Penta
gono sumanyta prezidentą 
supažindinti, kaip branduoli
nis submarinas efektingai mi- 
litariniu požiūriu gali atlikti 
savo misiją, pasiuntus prieš 
“priešą.” 

jungos, kad įsijungčiau į kovą 
už demokratiją ir socializmą 
savo šalyje, noriu perduoti 
nuoširdų sveikinimą ir padė
koti Tarybų Sąjungos Komu
nistų partijai, Tarybų Sąjun
gos vyriausybei ir visai tary
binei liaudžiai už tai, kad jos 
visada remia ispanų tautą jos 
kovoje už demokratiją ir so
cializmą, padėkoti už drau
gystės jausmus mūsų liau
džiai.

Mes taip pat dėkojame už 
nuolatinį rūpinimąsi ispanų 
emigracija Tarybų Sąjungoje 
per ilgus metus, už pagalbą 
jai. Ispanijos darbo žmonių 
vaikai susiformavo Tarybų 
šalyje, kaip įvairių mokslo ir 
technikos šakų specialistai, 
išsaugojo savo gimtąją kalbą 
ir įgijo plačią kultūrą.

Linkiu, drauge Brežnevai, 
Jums, Tarybų Sąjungos Ko
munistų partijai, kuriai Jūs 
vadovaujate, ir visai tarybi
nei liaudžiai, kuri mums tokia 
artima ir brangi, naujų laimė
jimų komunizmo statyboje.

Jus nuoširdžiai sveikina
Dolores Ibaruri

Ispanijos Komunistų 
partijos pirmininkė 

Maskva, 1977 m.
gegužės 13 d.

Chicago, Ill. — Po beveik 
aštuonerių metų kovos ir 
spaudimo, miesto Apšvietos 
Taryba tapo priversta rasi
niai integruoti miesto moky
tojus. Iki šiol buvo mokyklų, 
kuriose mokytojai buvo visi 
balti, arba visi juodi. Tai 
priešinga įstatymams.

Nacionalinė Koalicija prieš 
Infliaciją ir Nedarbą ruošia 
visos šalies mastu demon
straciją, kurios tikslas pri
versti prezidentą Carterį 
vykdyti savo per rinkimus 
padarytus pažadėjimus. De
monstracija tiesiog ir pava
dinta “Pasakykite Carteriui,” 
tai jis žino, kad Amerikos 
liaudis nepatenkinta jo veda
ma politika.

Kongresmanas John Co
nyers, demokratas iš Michi
gan©, lankydamasis New 
Yorke, labai karštai kalbėjo 
už minėtą demonstraciją. Jis 
ragina visus amerikiečius jo
je dalyvauti. Jis labai prie
šingas Carterio atsižadėjimui 
iškilmingai padarytų pažadė
jimų.

Reikia žinoti, kad kongres
manas Conyers agitavo už 
Carterio kandidatūrą į prezi
dentus, nes, kaip ir daugelis 
kitų demokratų, jis pasitikėjo 
juo, kad jis laikysis savo pi
liečiams duoto žodžio.

Washingtonas. — Senati
ms Užsienio Reikalams Ko
mitetas užgyrė prezidento 
Carterio paskyrimą Malcolm 
Toon ambasadoriumi į Tary
bų Sąjungą, o Arthur A. 
Hartman į Prancūziją.

Washingtonas. — Prezi
dentas Carteris nenustojąs 
vilties, kad su laiku Izraelis 
išsikraustys iš arabiškų že
mių Vakarinėje Jordano upės 
pusėje, nepaisant pasikeiti
mų Izraelio valdžioje.

Guatemala. — Čia geg. 29 
diena tapo pagrobtas Salva
doro ambasadorius Eduardo 
Casanova.

Iš 12 laimingas 
buvo tik vienas!

New Yorkas. — New Yor- 
ko miesto Parkų Departa
mentas turėjo 1,000 vasari
nių darbų. Bet norinčių darbą 
gauti suplaukė 12,000 bedar
bių, daugumoje jaunų žmo
nių.

Kiekvienam buvo duota 
kortelė su numieriu, ir paskui 
buvo leista ant išlaimėjimo. 
Darbą gaus tas, kurio nume
ris bus ištrauktas iš dėžutės. 
Laimėjusieji grįžo namo nu
džiugę, o visi kiti—skaudžiai 
nusivylę.

Penkių darbininkų gyvybės 
tik 11 tūkstančių dolerių!

Chicago, Ill. — Prieš kiek 
laiko Republic Steel Corp, ir 
Wisconsin Steel Division of 
International Harvester Co. 
fabrikuose buvo užmušti pen
ki darbininkai. Likusieji gyvi 
darbininkai kaltino kompani
jas, kad jos atsakingos už tas 
brangias gyvybes. Įsimaišė 
valdiška įstaiga U. S. Occu
pational Safety & Health Ad
ministration. Per ištisas še
šias savaites tyrinėjo nelai
mės priežastis.

Dabar jau turime rezulta
tus. Tyrinėtojai surado ir pri
pažino samdytojus kaltais. 
Jie sako, kad minėtos kompa
nijos kriminališkai nusikaltu-

to-

Leonidas Brežnevas 
Prancūzijos 
televizijoje

Paryžius. — Gegužės 29 
dieną Tarybų Sąjungos Ko
munistų Partijos generalinis 
sekretorius Leonidas Brežne
vas kalbėjo per televiziją apie 
santykius tarp Prancūzijos ir 
Tarybų Sąjungos.

“Santykiai tarpe Prancūzi
jos ir Tarybų Sąjungos yra 
geri,” sakė sekretorius Brež
nevas, “bet mes norime jų 
dar platesnių ir geresnių, ir 
mes manome, kad dar randa
si tam nepanaudotų galimy
bių.”

Brežnevas yra pakviestas 
ir šį mėnesį su oficialiu vizitu 
lankytis Prancūzijoje. Čia jis 
kaip tiktai ir tarsis su prezi
dentu Valery Giscard d‘Es- 
taing ir kitais Prancūzijos ly
deriais santykių gerinimo ir 
plėtimo klausimais.

Automobilistų 
unijos derybos 
su federacija

Douglas A. Fraser
Washingtonas. — Jungti

nės Automobilistų Unijos su
grįžimas į Amerikos Darbo 
Federaciją-Industrinių Orga
nizacijų Kongresą (AFL-CIO) 
dar nėra užtikrintas. Unijos 
prezidentas Fraser sako, kad 
automobilistų unija nereika
lauja, kad ilgametis Federa
cijos prezidentas George 
Meany pasitrauktų iš tos vie- 

į tos, nors automobilistai nesu
tinka su jo politika daugeliu 
svarbių klausimų.

Derybos dėl sugrįžimo gali 
ilgai užsitęsti. George Meany 
dar nėra išstatęs savo sąlygų 
dėl automobilistų unijos priė
mimo į AFL-CIO.

sios. Jos savo fabrikuose vi- 
! siškai nepaiso savo darbinin
kų saugumo.

Na, ir kompanijos tapo nu
baustos. Gal jų savininkai- 
kriminalistai turės ilgus me
tus pasėdėti kalėjime už tas 
penkias gyvybes? Ne, jos turi 
pasimokėti viso labo tiktai 
vienuolika tūkstančių dolerių, 
($11,000)! Nei vienas virši
ninkai nei vienai dienai nėra 
nubaustas nei vienos dienos 
kalėjimu!

Šioms bilijoninėms kompa
nijoms tie 11 tūkstančių dole
rių nereiškia nei tiek, kiek jų 
darbininkams vienas kavos 
puodukas!
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Vienatinis teisingas 
ir naudingas kelias

Šiandien spaudoje ir televizijoje bei per radiją plačiausiai 
lukštenamas ir svarbiausiu yra laikomas tarptautinių santy
kių klausimas. Mūsų Amerikos ir kitų šalių diplomatai 
važinėja po pasauli su oficialiais vizitais, laiko pasitarimus, 
ieško būdų praplėsti santykius tarp įvairių šalių. Vargiai 
bepraeina tokia diena, kad nebūtų pranešama, jog tokios ir 
tokios šalys pasirašė naują sutartį.

Su tokia misija neseniai Tarybų Sąjungoje lankėsi Suomi
jos prezidentas Kekonenas ir ta proga buvo pasirašyta tarpe 
Suomijos ir Tarybų Sąjungos nauja prekybinių ir pramoni
nių santykių vystymo sutartis. Reikia atsiminti, kad Suomi
ja ir Tarybų Sąjunga turi skirtingas socialines santvarkas, 
tačiau tarpe jų santykiai yra geri ir dar vis gėrėja, vystosi, 
plečiasi. Jie gali tarnauti pavyzdžiu ir kitoms šalims su 
skirtingomis santvarkomis. Iš tikrųjų, tai vienatinis teisin
gas ir naudingas kelias šioje branduolinėje gadynėje.

Kaip tiktai šiuo supratimu yra pagrįsti tarpe šių šalių 
santykiai. Už tai jie duoda gerus rezultatus. Juos aukštai 
vertina ne tik Tarybų Sąjungos vadovybė, bet ir Suomijos. 
Tai savo kalboje storai pabrėžė prezidentas Kekonenas.

“Prieš septynerius metus aš buvau jūsų šalyje su oficialiu 
vizitu,” jis kalbėjo. “Praėję septyneri metai turėjo didelę 
reikšmę visai tarptautinei raidai. Jie buvo labai svarbūs taip 
pat Suomijos ir Tarybų Sąjungos santykiams. Jau tada 
buvo aiškių požymių, kad mūsų bendros pastangos, maži
nant tarptautini įtempimą, gali būti vaisingos. Kai kurie 
procesai, kurie dabar jau davė teigiamų rezultatų, tada dar 
tik prasidėjo, ir niekas negalėjo tvirtai pasakyti, kokie bus 
jų galutiniai rezultatai. Būtina buvo ne tik tikėti ateitimi, 
bet ir būti įsitikinusiems, kad tautos ir jų vadovai, atsakingi 
už tarptautinių įvykių raidą, suprasdami įtempimo mažini
mo būtinybę, jį visiškai parems. Daugelis įvykių parodė, 
kad ši nuomonė buvo teisinga.

Pasiekti rezultatai, kurie labai sustiprino mūsų tikėjimą, 
kad pasaulyje bus taika, kad bus stiprinami valstybių 
santykiai, kad bus bendradarbiaujama ir bus įgyvendinti 
pagrindiniai tiek tautų, tiek ir atskirų žmonių lūkesčiai. 
S varbų vaidmenį šiame procese suvaidino sėkmingas saugu
mo ir bendradarbiavimo Europoje pasitarimo darbas. Tiek 
Suomija, tiek ir Tarybų Sąjunga aktyviai dirbo pasitarimo 
sėkmės labui, o dabar mes dedame pastangas, kad būtų 
įgyvendinti jo nutarimai.

. . . Mes, suomiai, esame įsitikinę, kad savitarpio santy
kių sistema, grindžiama 1948 metų draugystės, bendradar
biavimo ir savitarpio pagalbos sutartimi, yra ne tik būtina 
abiem šalims, bet ir geriausia iš visų galimų, nes ji neturi 
jokios kitos priimtinos ir įgyvendinamos alternatyvos ...”

Ką darytų armija, 
jei kairieji laimėtų?

Kalba eina apie Prancūziją ir joje būsimus ateinančiais 
metais parlamento rinkimus. Spėjama, kad socialistai ir 
komunistai sudarys bendrą frontą. Jiems laimėti perspekty
vos labai geros. Tai pripažįsta ir jų oponentai.

Bet ką darytų Prancūzijos ginkluotosios jėgos, jeigu 
rinkimus laimėtų suvienytos kairiosios jėgos ir sudarytų 
vyriausybę? Šis klausimas esąs keliamas ir diskutuojamas 
prancūzų spaudoje. Kol kas vyraujanti nuomonė esanti, kad 
armija gerbtų rinkimų rezultatus ir nesiryžtų užkirsti kelią 
socialistų-komunistų koalicijai paimti šalies vairą į savo 
rankas. Juk ginkluotos jėgos irgi susideda iš tos pačios 
liaudies žmonių. Jose kairiųjų jėgų įtaka irgi didelė. Jeigu 
kuris fašistuojantis generolas ir panorėtų pravesti “pučą” ir 
užgrobti valdžią, jam nepritartų ginkluotosios masės.

Žinoma, šiandien šis klausimas tebėra teorinis, spekuliaci
jos stadijoje, nes rinkimai dar toli. Tik rinkimams priartėjus 
jis gali pasidaryti aktualiu. Diskusijos padės socialistams ir 
komunistams apie tokią galimybę pagalvoti ir jos nedaleisti, 
sustiprinant ryšius su ginkluotomis šalies jėgomis.

Pelnai iškilę
į naujas aukštumas

Stambiojo kapitalo pelnai šiemet jau pasiekė neregėtas 
aukštumas, ir, kaip atrodo, niekas iš mūsų vyriausybės 
nesiruošia jiems užkirsti kelią. Kartu su pelnų kilimu kyla ir 
kainos, kurios visu sunkumu gula ant konsiūmerių, ant 
liaudies.

Antai keletas pavyzdžių. Visi žinome, kad praeita žiema 
buvo sunki, bet ne didžiosioms korporacijoms. Stambiausių 
500 kompanijų pelnai šiemet per pirmąjį šių metų ketvirtį 
buvo net 7.7 procento aukštesni, negu per tuos pačius 
pirmuosius tris* mėnesius 1976 metais. Keturiolikos stam
biųjų geležinkelių kompanijų pelnai šiemet buvo net 32 
procentais aukštesni, negu pernai. Imant visus 1977 metus, 
sako Biznio Taryba, korporaciniai pelnai 1976 metų pelnus 
pralenks 11 procentų. Na, o ir pernai, visus korporacinius 
pelnus sudėjus į daiktą, jie pasiekė 83 bilijonus ir šešis 
šimtus milijonų dolerių.

Negali skųstis ir korporacijų-kompanijų pirmininkai arba 
prezidentai. Jų metinės pajamos (algos ir bonusai) pasiekė 
debesis! Štai keletas pavyzdžių:

United Technologies trusto pirmininkas Harry J. Gray 
1976 metais pasidarė $1,662,000; Dow Chemical Corp. pirm. 
C. B. Branch—$1,648,000; General Dynamics pirm. Davis

APIE MUS V AMERIKOS 
INTELIGENTIJOS 
VARGUS

Žurnale “Kultūros barai” 
(1977.4) pastabose “Studen
tai ir diplomai: iliuzijų žlugi
mas” skaitome:

“Dar visai neseniai Jungti
nėse Amerikos Valstijose bu
vo intensyviai plečiama aukš
tojo mokslo sistema. Dėl 
mokslo ir technikos buvimo 
aukštojo mokslo įstaigų skai
čius padvigubėjo, o studentų 
skaičius padidėjo septynis 
kartus. Tai, esą, nulėmė JAV 
technikinį pranašumą prieš 
kitas šalis. Šiandien šis “pra
našumas,” Michigano valsti
jos universiteto pranešimo 
žodžiais tariant, pasireiškia 
tuo, kad ‘visuomeninių moks
lų fakulteto absolventai dirba 
kiemsargiais, gaisrininkais, 
automechanikais, kontorų 
tarnautojais, mėsininkais ir 
1.1.’

Gal būt, lengviau technikos 
sričių specialistams? Anaip
tol. Jų padėtis irgi apgailėti
na. Stambiosios firmos, “Ge
neral Motors” ir kitos, vis 
mažiau priima į darbą jaunų 
specialistų. Spaudoje mirga 
pranešimai, kad diplomuo
tam inžinieriui sunku įsidar
binti ne tik pagal specialybę, 
bet net ir kroviku, mašinin
ke, pasiuntiniu . . . Žurnalas 
‘Times’ rašo: “Visi yra liudi
ninkai, kad žlunga giliai įsi
šaknijusi nuomonė, esą aukš
tojo mokslo įstaigos diplomas 
vos ne automatiškai garan
tuoja gerai apmokamą tarny
bą ir puikią karjerą’. Kitame 
numeryje tas pats žurnalas 
pastebi: ‘Norėdami greičiau 
gauti darbo, kai kurie žmonės 
apskritai nutyli išsilavinimą 
ir profesinį pasirengi
mą. . .’ ”

NEPATINKA, KAM 
GRAŽIAI, TEISINGAI 
PASAKOJA APIE KAUNĄ

Iš Chicagos kunigų “Drau
go” (geg. 21 d.) sužinome, 
kad viena vokietė kuri, ma
tyt, yra gimusi ir augusi Lie
tuvoje, Kaune, buvusi nuvy
kusi į Tarybų Lietuvą, ten 
daugiausia laiko praleidus 
Kaune ir paskelbusi savo įs
pūdžius “Lietuvos vokiečių 
kultūros ir žknių laikrašty 
“Die Raute.” Ji, tarp kitko, 
pasakojanti:

“Šiandieninis Kaunas, savo 
išsiplėtusia pramone, stipriai 
lipa ant kulnų Vilniui. Ypa
tingai išplėsta yra metalo ap
dirbimo ir mašinų įrengimo 
pramonė. Plačiai yra žinomi 
F. Dzieržinskio, Neries, Prie
kalo, šilko kombinato (20 mi- 
lij. metrų metinė produkci
ja). Drobės ir Kauno Audinių 
fabrikai. Plečiama cheminė 
pramonė (ypatingai vaistų 
gamybos), baldų ir maisto. 
Saldainių ir šokolado fabrikas 
yra didžiausias Pabaltyje.

Nuo senų laikų Vilnius yra 
žinomas kaip humanitarinių 
ir teoretinių mokslų centras. 
Tuo tarpu, Kaunas pradėjo 
žygiuoti technikos ir pramo
nės keliu. Čia veikia įvairūs 
prekybos ir pramonės insti
tutai, kurių pažymėtinas yra 
Politechnikos Institutas, iš- 
leidžiąs į metus beveik 2 
tūkst. inžinierių.

Kaunas turi 9 muziejus. 
Paminėtinas žymaus dailinin
ko M. K. Čiurlionio. Botani
kos sodas užima 844 ha. Jame 
randama daug gėlių ir įvairių 
aklimatizuotų augalų. Į rytus 
nuo senamiesčio prasideda 

S. Lewis—$1,300,000; Dow Chemical prezidentas Zolton 
Merszei—$1,235,000; American Broadcasting prez. Elton 
Rule—$1,233,000; Revlon Co. pirm. Michael Bergeran— 
$1,163,000; American Broadcasting pirm. Leonard Golden- 
son—$1,060,000. Ir taip toliau, ir taip toliau: kalnai dolerių į 
veltaėdžių kišenes!

Tuo tarpu 35,000,000 skurdžių neturi iš ko žmoniškai 
pragyventi! Kur jų tos “žmogaus teisės,” apie kurias tiek 
daug šneka mūsų prezidentas? Kodėl jis per penkis savo 
prezidentavimo mėnesius dar nė piršto nepajudino jiems tas 
teises sugrąžinti?

naujoji miesto dalis su tie
siom ir gražiai išplanuotom 
gatvėm.

Sunku atpažinti Žaliąjį kal
ną. Senų namų kaip ir nesi
mato. Atstatyta geležinkelio 
stotis. Buv. vokiečių gimnazi
jos patalpose Vytauto prosp. 
ir šiandieną yra mokykla su 
vienu nauju sparniniu prie
statu, tuo tarpu šalimais buv. 
kapinės yra paverstos parku. 
Žaliasis tiltas per Nemuną, 
stovi kaip ir 1940 m.”

Supykęs redaktorius K. B. 
įterpia pastabą: “Autorė per 
daug “meiliai” kalba apie Lie
tuvos atsiekimus, prekybos 
ir pramonės srityse, greičiau
sia, tuos duomenis gaudama 
iš propagandinių šaltinių.”

Mūsų broliams rašeivoms 
iš kunigų organo pastogės 
labai nepatinka, kad viešnia 
vokietė teisingai ir gražiai 
kalba apie Tarybų Lietuvos 
atsiekimus prekybos ir pra
monės srityse.
KUR NORS ESĄS 
“PAKASTAS ŠUO”

Clevelando smetoninkų 
“Dirvoje” (geg. 19 d.) jau 
reiškiamas atviras nepasiti-' 
kėjimas Tomu Venclova, ku
rį, kaip žinia, “vaduotojai” 
sutiko ir sveikino išskėstomis 
rankomis. Duodami keli pa
vyzdžiai. Vienas, tai, girdi, jo 
pasielgimas Kalifornijos uni
versitete, kur jis davęs pa
skaitą.

“Pirmiausia,” sakoma “Dir
voje,” “daugelį lietuvių ir, 
tur būt, nemažą įkaičių ame
rikiečių klausytojų nustebino 
faktas, kad Venclova, prista
tytas auditorijai kaip lietu
vis, pasirinko skaityti savo 
paskaitą . . . rusiškai (su ver
tėju į anglų kalbą). Iš klausy
tojų garsinės reakcijos (stai
gaus juoko, nusistebėjimo ir 
1.1.) aiškiai matėsi, kad dide
lė jų didžiuma galėjo sekti 
vien tik angliškąjį paskaitos 
vertimą (įskaitant, žinoma, ir 
jaunesniosios kartos lietu
vius). Taigi, jei Venclova bū
tų skaitęs tą paskaitą lietu
viškai, su vertėju į anglų 
kalbą, tai bent lietuviai būtų 
galėję sekti ją originalioje 
versijoje.”

Antras pavyzdys, tai “ši
toks Venclovos tvirtinimas: 
Aš turiu pareikšti, kad mes, 
tame skaičiuje ir aš pats, 
jokiu būdu nesame Tarybų 
Sąjungos priešais.”

Tuo būdu:
“Pasiklausęs tokių kalbų 

bei išvedžiojimų, žmogus ne
noromis pagalvoji—kame šuo 
pakastas. Ar tie lietuviški 
disidentai, palyginant leng
vai išvykę iš Lietuvos ir su 
teise grįžti!), tik pripuolamai 
iškelia tokias mintis ir daro 
tokius pareiškimus, ar tai yra 
gerai apgalvoto sovietinio 
plano dalis, kad dar labiau 
suskaldyti išeiviją ir palenkti 
ją savo pusėn.”
SUJUDO GELBĖTI 
LĖKTUVO GROBIKŲ IR 
ŽMOGŽUDŽIŲ KAILĮ

Lėktuvo grobikai ir žmog
žudžiai tėvas ir sūnus Bra
žinskai šaukiasi į Amerikos 
lietuvius juos gelbėti. Girdi: 
“Mūsų padėtis dabar yra la
bai sunki, nes Imigracijos įs
taiga neleidžia mums dirbti ir 
grasina deportavimu į Lietu
vą.” Ir po atsišaukimu pasira
šo “Lietuvos laisvės kovoto
jai, Pranas ir Algirdas Bra
žinskai.”

Chicagos menševikų “N.” 
redaktorius Martynas Gude

lis įdėjo jų atsišaukimą ir 
ragina skubintis jų kailį gel
bėti. Taip pat Amerikos Lie
tuvių Taryba išleidus atsišau
kimą su raginimu spirti vy
riausybę šiems kriminalis
tams suteikti šioje šalyje pa
stovią prieglaudą. Gudelis 
dargi teigia, kad Bražinskai 
jokio lėktuvo nebuvo užgro
bę, kad jie tik “juodosios jū
ros padangėse privertė sovie
tų lakūnus nuvežti juos į Tur
kiją.” Gudelis nuo savo skai
tytojų slepia, kad Bražinskai 
nušovė jaunutę lėktuvo tar
nautoją ir pavojingai sužeidė 
lėktuvo vairuotoją, tuom pa
statydami į pavojų ir gyvybę 
visų keleivių! Juk tai darbas 
šaltakraujų, pirmo laipsnio 
žmogžudžių.

Kiekvienas doras žmogus 
su giliausiu pasipiktinimu 
smerkia tokius oro piratus ir 
žmogžudžius. Gi “N.” redak
torius ir visa ALTos klika 
juos garbina, “laisvės kovoto
jais” vadina, teisina ir gina.

IŠ TARYBŲ LIETUVOS 
STUDENTIJOS GYVENIMO

AFRIKA 
“VISYTĖJE”

Europietį Kongo Liaudies 
Respublikoje nuolat lydi įdo
mios staigmenos.

Kongiečiai gali valgyti 
džiovintas žiurkes, pitonus, 
skanėstu laikoma beždžionių 
mėsa, o pagrindinis maistas 
—manijoko šaknys. Vakarais 
vaikai gaudo apie lempas skė
rius ir, nutraukę sparnelius, 
deda į burną!. .

Stebina tai, kad dideliame 
mieste nėra teatro (o bažny
čia yra), tik du kino teatrai, o 
vieno kino seanso kaina mūsų 
pinigais—2 rubliai. Brangūs 
ir televizoriai!

Žinoma, labiausiai domino 
mokslas, studentų gyveni
mas. Pasirodo, jie gauna sti
pendiją, lygią kvalifikuoto 
darbininko darbo užmokes
čiui. Į pirmąjį kursą priimami 
visi norintys, bet mokslo me
tus užbaigia tik trečdalis už
sirašiusiųjų. Po antro kurso 
iškrenta dar pusė . . . Kongo 
studentų negąsdina egzami
nai, nebaugina vaikinų ir ka
riuomenė. Ten tarnavimas 
armijoje didelė privilegija, 
nes kartu gali gyventi žmona 
ir vaikai. . .

• ... Užsidega šviesa, “hi
perbolės” vaikinai paliečia gi
tarų stygas. Iš tikrųjų! Mes 
ne Konge, o studentų pamėg
toje “Visytėje.” Šįvakar čia 
ne tik gausus būrys žingei
džių studentų, bet kaip reta 
daug dėstytojų. Tik prieš va
landėlę įdomiu pasakojimu 
vedžiojo visus po egzotišką 
Afriką rektorius prof. A. Cy
ras. Spalvotų skaidrių pagal
ba taip, rodos, greit prabėgu
sią valandą mes džiaugėmės 
milžiniškomis palmėmis, kvė
pavome gėlių kvapais persi
sunkusiu karštu pusiaujo 
oru, kaitome po skaisčia sau
le, lygiai dvylika valandų pa
roje (teka šeštą valandą ryto, 
leidžiasi aštuonioliktą) ban
dančia atvykėlių atsparumą 
kaitrai. Todėl vakaro organi
zatoriai neapsiriko, nutarę 
mus vaišinti gaivinančiais 
apelsinais, obuoliais ir sulti
mis. O labiau mėgstančių sal
dumynus bufete laukė kalnai 
pyragų, sausainių, ir visada 
maloni, besišypsanti bufeti
ninkė—mūsų Aldona.

Labai ačiū rektoriui, per 
vieną vakarą taip praplėtu- 
siam mūsų akiratį, labai ačiū 
instituto studentų kultūros 
klubui, įveikusiam daug or
ganizacinių sunkumų ir su
rengusiam mums puikų vaka
rą! Apie jį bylos rektoriaus 
įrašas naujoje “Visytės” sve
čių knygoje. . . Mes, studen
tai, panašių susitikimų savo 
kavinėje pageidautume dau
giau. Juk laimingųjų, pateku
sių į kavinę, buvo vos pusan
tro šimto, o kiek dar liko už 
durų. RitaŠatkutė

UŽ GROŽĮ IR KULTŪRĄ 
LIETUVOS KAIME

Vanda Šukienė—moterų 
tarybos pirmininkė, Pranas 
Jasiūnas—zootechnikas, Re
gina Baldyšienė —melžėja, 
Jonas Sabaliauskas—trakto
rininkas. Šiuos Pakruojo ra
jono “Pavasario” kolūkio 
žmones sieja vienas bruo
žas—meilė grožiui. Jie, o 
kartu ir visi “Pavasario” ko
lūkio valdybos, moterų tary
bos, visuomeninių organizaci
jų dėmesio centre aplinkos 
grožis, kaip vienas iš svarbių 
žmogaus auklėjimo momen
tų. Kiekvienais metais čia

Stasį Zaltauską prisimenant
Gimęs Milvyduose (Kėdai

nių rajonas) Stasys Žaltaus- 
kas baigė netoli esančio Kra
kių miestelio pradinę mokyk
lą. Labai troško toliau moky
tis, išeiti nors gimnaziją, ta
čiau vargingi tėvai valstiečiai 
neturėjo iš ko savo gabiam 
Stasiuku! padėti. Berniukas 
anksti išėjo ūkininkų bandos 
ganyti.

Taip pat anksti Stasys ėmė 
skaityti pažangią literatūrą, 
domėtis gyvenimo sociali
niais reiškiniais. Kaip veiklų, 
rimtą, jaunuolį, 1937 metais 
Krakių jaunimas Stasį išrin
ko Laisvamanių etinės kultū
ros draugijos savo skyriaus 
valdybos sekretoriumi.

Prieš antrąjį pasaulinį karą 
(1938) brolio pakviestas S. 
Žaltauskas, turėdamas 26 
metus amžiaus, emigruoja į 
Argentiną. Buenos Aires 
mieste jis susirado darbą 
transporto priemonių įmonė
je, ir, galima sakyti, svetimoj 
šaly dar kojų nesušilęs, jis 
jau įsitraukia į pažangųjį Ar
gentinos lietuvių judėjimą. 
Nuo 1939 m.' S. Žaltauskas 
dalyvauja “Lietuvių liaudies 
teatro” meninėje saviveiklo
je, bendradarbiauja tuo metu 
čia ėjusiame “Momento” sa
vaitraštyje (red. Juozas Bal- 
tušnikas, “Kauno tiesos” red. 
Zenono Baltušniko dėdė), pa
sirašydamas Ž-kas, Kores
pondentas ir kitais slapyvar
džiais.

Antrojo pasaulinio karo pa
skutiniais metais Buenos 
Airese susikūrė Tarybų Lie
tuvai remti “Laisvosios Lie
tuvos” sąjunga, kuri veikė iki 
1949-ųjų. Šios sąjungos orga
nizacijų ir jos aktyvių veikėjų 
tarpe buvo ir Stasys. Vėliau, 
1955 m. S. Žaltauskas—vie
nas iniciatorių įkuriant Lietu
vių visuomeninį kultūros klu
bą, jo valdybos sekretorius 
1959-1961 metais.

Vieną po kitos Argentinos 
reakcijai uždarius “Momen
tą,” “Pažangą,” “Vienybę,” 
“Tėvynę,” pažangieji Buenos 
Aireso lietuviai 1961 m. išlei
do naują “Vagos” laikraštį. 
Jo redaktoriumi buvo paskir
tas Stasys Žaltauskas. Šį 
laikraštį jis redagavo daugiau 
kaip penkioliką metų, iki pat 
savo mirties 1976 m.

Tiktai didžiulių pastangų, 

rengiami gražiausios sodybos 
konkursai. Kova už grožį, 
jaukumą, tvarką ir švarą—ne 
kampanija, netrumpalaikis 
pakilimas. Labai daug šiame 
ūkyje padaryta ir daroma, 
kad kolūkio teritorija, visuo
meninių pastatų vidus ir ap
linka būtų tvarkoma kūrybiš
kai, skoningai, kad žmonės 
įprastų dirbti ir ilsėtis jaukio
se patalpose. Tam tikslui ko
lūkis įsigijo kino kamerą, ku
rios pagalba įamžinami gra
žiausi darželiai, tvarkingiau
sios sodybos, darbo vietos.

nepaliaujamo kolektyvinio ir 
individualaus pasiaukojimo 
dėka emigracijoje įmanoma 
leisti pažangų laikraštį gim
tąja kalba. Vienas tokių dar
bininkiškos spaudos entuzias
tų buvo S. Žaltauskas. Jis 
bevelijo gyventi materiali
niuose nepritekliuose, kad tik 
giliai vagotų “Vaga” ir Pietų 
Amerikoje skleistų pažangias 
idėjas, populiarintų gimto
sios Tarybinės žemės laimėji
mus, visos Tarybų šalies da
barties ir rytdienos pasieki
mus.

1967 m. Stasys, išgyvenęs 
emigracijoje beveik 30 metų 
aplankė Tarybų Lietuvą, 
džiaugėsi ir žavėjosi tėvynėje 
įvykusiais bei vykstančiais 
pertvarkymais visose gyve
nimo šakose. Sugrįžęs į Ar
gentiną savo įspūdžiais iš 
viešnagės po gimtąjį kraštą 
jis nuoširdžiai pasidalijo su 
“Vagos” skaitytojais.

Stasys Žaltauskas buvo itin 
kuklus, draugiškas, atsida
vęs spaudos išeivių darbinin
kas. Jis garbingai pratęsė sa
vo pirmtakų Tomo Žebraus
ko, Broniaus Klimavičiaus, 
Prano Ulevičiaus, Antano 
Tomašiūno Jakubonio, Jono 
Januškos ir kitų žurnalistines 
tradicijas Pietų Amerikoje.

Turėdamas 64 metus am
žiaus Stays Žaltauskas mirė 
Buenos Aireso mieste.

Antanas Vaivutskas

Gamybos vedėja Dalia Nakti
nytė.

Pasvalyje įsteigta didžiau
sia Lietuvoje sūrinė. Čia su
montuoti modernūs įrengi
mai. Per darbo pamainą ji 
perdirbs 80 tonų pieno, o vien 
tik į sūrius—50 tonų.
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KAUNO SENAMIESTIS JAUNĖJA IR GRAŽĖJA
VANDAI,INAS JUNEVIČIUS

Priemiesčio gaivintojai 
ir dabintojai

Gyvenu Kauno senamiesty
je. Kasdien matau, kaip sta
tybininkai restauratoriai čia 
triūsia, stengiasi atgaivmti 
Senamiesčio grožį. Pastatyti 
naują namą—įprastas dar
bas. Kur kas sunkiau a-'urti 
kelis amžius nugyvenusį pa
statą. Pirmiausia turi gerokai 
galvas pasukti archeologai, 
istorikai, architektai, meno
tyrininkai, atrasti laiko už- 
trintus pėdsakus, įspėti dau
gybę mįslių, surasti autentiš
ką (nekeliantį abejonių), pir
mykštį vaizdą.

Prie Kauno Senamiesčio 
regeneracijos (atgaivinimo, 
atnaujinimo) projekto ypač 
daug padirbėjo Lietuvos TSR 
nusipelnęs kultūros veikėjas 
archeologas K. Mekas, inži
nieriai architektai S. Abra- 
mauskas, Ž. Simanavičius, 
S. Cerškutė, V. Jurkštas, A. 
Jakučiūnas, istorikas J. 0L- 
sas ir kiti. Po to atėjo stat bi- 
ninkai restauratoriai. Pra
džia buvo nelengva, nes tru
ko patyrimo, sunkiai ekės’ 
atkurti trapius pastatus, bet 
žmonės stengėsi ir jau daug 
padarė. Net iš kitų . jspubli- 
kų atvažiuoja ekskursijos pa
sižiūrėti Kauno rotušės. Joje 
įsitaisęs miesto civilinės me
trikacijos skyrius sukūrė tokį 
vestuvių ceremonialą, apie 
kurį

senoji karta ir 
svajoti negalėjo

Atvykusius vestuvininkus 
pasitinka durininkas, fojė— 
ceremonmeisteris. Atlikę 
pirmuosius formalumus, susi
pažinę su santuokos ceremo
nialu, jaunieji su palyda laip
tais kyla į antrą aukštą, į 
laukiamąją salę, jiems groja 
11 muzikantų orkestras. Mu
zika palydi besituokiančius į 
aktų įnašų salę. Iš čia atsive
ria durys į didžiąją santuokos 
registracijos salę. Gaudžia 
vargonai, žiba auksiniai

VILNIAUS UNIVERSITETO 400-SIOMS METINĖMS

Amerikos lietuviai ir
Universiteto atkūrimo reikalai

Nėra buvę tokio Lietuvos 
gyvenimo klausimo, kuris ne
būtų dominęs ir jaudinęs 
Amerikos lietuvių, ypač de
mokratinių pažangiųjų išeivi
jos sluoksnių. Savo rūpestį ir 
interesą jie parodė ir dėl Vil
niaus universiteto likimo. Vi
sų pirma dėl jo atkūrimo.

Mat, 1832 m. caro valdžia, 
keršydama už 1830-31 metų 
sukilimą Lietuvoje ir Lenki
joje, uždarė Vilniaus univer
sitetą. Si carizmo represija 
skaudžiai palietė Lietuvos 
kultūrą, mokslą, švietimą. 
Per XIX a. ne kartą vienaip 
ar kitaip buvo jaudinamas 
klausimas dėl aukštosios mo
kyklos Vilniuje bei jo univer
siteto atkūrimo. Šie reikalai 
vis gyviau pradėti kelti nuo 
XXa. pradžios ir ypač susti
prėjo 1905-1907 m. revoliuci
jos laikotarpiu.

Amerikos lietuviai sekė 
Rusijos ir Lietuvos visuome
nėje bei spaudoje svarstomus 
Vilniaus universiteto atkūri
mo sumanymus ir projektus. 
Kai kurios tokios žinios apie 
1901 metus pasiekė ir Ameri
kos lietuvių laikraščius. An
tai, laikraštis “Lietuva,” ėjęs 
Chicagoje, 1901 m. Nr. 28 
liepos 12 d. išdėstė to laiko 
rusų laikraščiuose pasiro
džiusią medžiagą dėl Vilniaus 
universiteto atsteigimo. Ko
mentaruose “Lietuvos” re
dakcija rašė: “Maža vienok 
vilties idant ant plano (Uni
versiteto atkūrimo projek
to—A. A.) sutiktų valdžią 
turintys . . .”

šviestuvai, salės sienos ir lu
bos papuoštos ornamentais, 
”isur atitinkami baldai, sie
nos nišoje Meilės ugnies 
aukuras. Ilgas kilimas veda 
per visą salę prie stalo, kur 
ceremonijų drabužiais apsi
rengęs besituokiančių laukia 
metrikacijos skyriaus vado
vas ir visuomenės atstovas, 
dažniausiai miesto tarybos 
deputatas. Už šių pareigūnų 
ant sienos kilimas su LTSR 
herbu. Ant stalo valstybės 
vėliavėlės, gėlių vara su 
puokšte kalijų. Čia atlieka
mas iškilmingasis santuokos 
registracijos aktas: patvirti
nami santuokos dokumentai, 
užmaunami jaunavedžiams 
žiedai, persegamas jauno
sios simbolinis vainikėlis ir 
jaunojo atlapo gėlytė. Čia 
skaitomi pasveikinimo teks
tai ... Po visų iškilmingų 
ceremonijų muzika išlydi 
naują porą į bendrą gyveni
mą.

Akį žavi ir kiti pastatai
Ne vien rotuše domisi žmo

nės. Jie nori savo akimis pa
sižiūrėti, kaip įrengta ir pa
gal senovės papročius svečius 
priima “Medžiotojų užeiga,” 
pasigrožėja reto architektūri
nio grožio “Perkūno namais,” 
tarybiniais metais ištirta ir 
konservuota Kauno pilimi, 
LTSR Literatūros muziejaus 
baroko-klasicizmo architek
tūros rūmais. Sis pastatas 
(Rotušės a. 13 nr.) yra ir 
istorijos paminklas, kuris sie
jasi su rūsčiais 1863 m. sukili
mo įvykiais, su lietuvių poeto 
Maironio, kompozitoriaus J. 
Talat-Kelpšos gyvenimu ir 
kūryba.

Neseniai LTSR liaudies 
dailininkas G. Jakubonis prie 
Literatūros muziejaus* pasta
tė Maironio portretinę kom
poziciją. Jos tamsus šlifuotas 
monolitas priderintas prie 
Senamiesčio ansamblio, prie 
restauruotų spalvingų fasa-

Amerikos lietuvių laikraš
čiai, jų tarpe Lietuvių socia
listų sąjungos (LSS) leidinys 
“Kova,” informavo išeivijos 
skaitytojus ir apie vėlesnes 
Lietuvos visuomenės pastan
gas ir rūpesčius atgaivinti 
aukštąją mokyklą Vilniuje. 
Jie pranešė apie Lietuvos so
cialdemokratų keliamus rei
kalavimus mokyklų srityje ir 
dėl Vilniaus universiteto (žr. 
“Kova,” 1905, birž. 30 d. Nr. 
7) “Vienybė Lietuvninkų” 
(1906, Nr. 5) perspausdino 
“Liuoso universiteto įsteigi
mo draugijos” atsišaukimą. 
Laikraštis nurodė, jog uni
versiteto Vilniuje atkūrimas 
esąs “vienas iš svarbesniųjų 
(. . .) Lietuvos reikalų.”

Tačiau ir patys Amerikos 
lietuviai, jų politinės bei kitos 
organizacijos savo iniciatyva 
kėlė reikalavimus dėl Vil
niaus universiteto. Amerikos 
lietuvių socialistai “Kovos” 
laikraštyje (1905, liepos 7; 
Nr. 8) kritikavo Lietuvos vi
suomenės sluoksnių (Lietu
vos demokratų partijos — 
LDP) nuosaikius pageidavi
mus. “Jie nori Vilniuje uni
versiteto,—rašė “Kova,”— 
tik su skyriais išguldymų lie
tuvių kalbos, istorijos ir lite
ratūros. Mes norime,—nuro
dė laikraštis Amerikos lietu
vių socialistų poziciją,—uni
versiteto ne tik Vilniuje, bet, 
jeigu reiks, ir Kaune (. . .), 
kur visi mokslai bus išguldo- 
mi viena, žmonėm supranta
ma kalba—lietuviškai. To 
mes nereikalaujam iš val

dų, atrodo šviežias, nekasdie
niškas.

Prieš keletą šimtmečių Ro
tušės a. 29 name veikė sena
sis Kauno paštas. Tokiam pat 
tikslui, jis atkurtas ir dabar. 
Jo fasadas spalvingas, pa
puoštas įvairių formų ango
mis, viduje daug skliautuotų 
kambarių, praėjimų, medinė
mis sienomis perdengtų pa
talpų. Dabar name darbuoja
si trisdešimt trečiasis miesto 
paštas, Kultūros paminklų 
apsaugos inspekcija, Kauno 
rajono ryšių margo ir Spau
dos kolektyvai. Akį žavi pa
stato grokščios, santūrios ar- 
chitekūrinės linijos, senoviš
ki, bendram pastato facadui 
pritaikyti baldai. Jaukiai 
spindi originalūs žibintai, me
talu kaustyti langai, durys ir 
kiti įrengimai.

Rinktinė prekyba
Dalis naujai atkurtų namų 

atiduota prekybinėms orga
nizacijoms Rotušės aikštės 4, 
5 ir 6 namo pirmame aukšte 
įkurdintos parduotuvės, ku
riose yra įvairiausių proginių 
reikmenų: rinktinių drabu
žių, medžiagų, batų, papuo
šalų, suvenyrų ir kitų prekių. 
Čia daugiausia lankosi jauna
vedžiai ir ieškantieji vertingų 
dovanų. Rotušės 27 namą už
valdė “Dailė.” Pirmame 
aukšte galima įsigyti įvai
riausių gintaro papuošalų, 
medžio ir keramikos skulptū
rėlių, indų ir kitų meninių 
reikmenų. Antrame aukšte 
parduodami įvairūs kilimai, 
paveikslai, vazos ir 1.1.

Atvykusioms į Kauną eks
kursijoms visada pasirengęs 
padėti Kauno kelionių ir eks
kursijų biuras, įsikūręs Rotu
šės 11 name. Tame pačiame 
pastate rado vietos ir jo talki
ninkas turistų klubas.

Netrukus Senamiestyje įsi
kurs ir daugiau įstaigų bei 
žmonių, kai bus baigti restau
ruoti esantieji Rotušėje vėly
vosios gotikos architektūros 
paminklai 2 ir 3 namai bei 23 
ir 24 pastatas. Virte verda 

džios, bet, gavę politišką lais
vę, pasirūpinsime apie tai pa
tys.”

Klausimą dėl Vilniaus uni
versiteto vienaip ar kitaip 
kėlė ir solidžios bei įtakingos 
Amerikos lietuvių organizaci
jos. Antai, Susivienijimas 
Lietuvių Laisvamanių (SLL)
1905 m. išleido savo kreipi
mąsi “Tautiečiai ir tautietės,” 
kur paskelbė reikalavimą 
“Teatgyja lietuviškas univer
sitetas Vilniuje.”

Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje (SLA) XXI seimo
1906 m. dienotvarkėje buvo 
įtrauktas punktas “pajudinti 
klausimą įsteigimo Vilniuje 
universiteto.” Ir nors seime 
nutarta to klausimo svarsty
mą atidėti tolesniam laikui, 
pats faktas rodė ir šios orga
nizacijos narių rūpinimąsi.

Vienu-kitu atveju Lietuvos 
universiteto reikalai buvo lie
čiami ir 1907 metų pradžioje 
Amerikos lietuvių spaudai 
diskutuojant klausimą dėl 
"lietuviško universiteto 
Amerikoje.” Mat, tuo laiku 
“Vienybės Lietuvninkų” laik
raštis iškėlė sumanymą įkurti 
lietuvišką aukštąją mokyklą 
Amerikoje. Kiti laikraščiai 
(“Lietuva,” socialistinės “Ko
va” ir ta pati “Vienybė Lietu
vininkų”), svarstydami šį su
manymą, laikė jį nerealiu ir iš 
esmės neįgyvendinimu dėl 
eilės priežasčių. “Jeigu su
lauksime lietuviško universi
teto,— buvo' nurodoma,—tai 
jis atsiras mūsų tėvynėj Lie
tuvoj”. . . (Vienybė Lietuv
ninkų,” 1907, Nr. 7) Si iš
reikšta viltis pradėjo pildytis 
tik 1919 m. pradžioje, kai 
Vilniuje įkurta Tarybų val
džia, paskelbė įsteigianti Vil
niaus universitetą.

A. Aukštaitis 

darbas ir aplink Rotušės aikš
tę. Stropiai restauruojami 
renesansiniai rūmai Trakų g. 
1 ir kitur. Statomi ir nauji 
puošnūs namai. Visi jų pritai
komi kultūrinei-buitinei pa
skirčiai, naujam, šiuolaiki
niam gyvenimui.

Revoliucinė ir kultūrinė 
praeitis

Senamiestyje užfiksuota 
visa Kauno feodalizmo epo
chos istorija. Daugelyje jo 
architektūrinių paminklų at
sispindi viduramžių miesto 
amatininkų kūryba, to meto 
menas, kultūrą, skoniai. 
Kauno Senamiestis mums 
brangus ne vien viduramžio 
laiko tarpo architektūriniais- 
istoriniais paminklais. Čia 
yra daug ir revoliucijos praei
ties paminklų, vietų, susiju
sių su mūsų kultūros istorija. 
Senamiestyje gyveno įžymus 
Komunistų partijos ir Tarybų 
valstybės veikėjas F. Dzer- 
žinskis, revoliucinio judėjimo 
veikėjas, vienas LKJS ir 
LKS organizatorių ir vadų J. 
Greifenbergeris. Buržuazijai 
valdant Senamiestyjez buvo 
Lietuvos Komunistų partijos 
ir komjaunimo konspiratyvus 
butas, veikė kelios pogrindi
nės komunistinės spaustu
vės.

Iš memoralinių lentų mato
si, kad šioje miesto dalyje 
gyveno ir kūrė lietuvių rašy
tojai M. Valančius, V. Pieta
ris, J. Tumas-Vaižgantas. 
Poetai A. Baranauskas, Mai
ronis, archeologas, dailinin
kas, literatas F. Daugirdas, 
Lietuvos TSR Mokslų akade
mijos akademikas V. Kuzma 
ir kiti.

Tolesni planai
— Kaune yra apie 550 kul

tūros paminklų, kurie sudaro 
neįkainojamą visos liaudies 
turtą,—sako Kauno kultūros 
paminklų apsaugos inspekci
jos viršininkas V. Kugevi- 
-čius.—Jie suteikia miestui 
nepakartojamą atmosferą, 
savitumą, istorinį daugialy
pumą.

Daug galima sužinoti apie 
tolesnį Kauno Senamiesčio 
tvarkymą iš parodos “Sena
miesčio konservacija-restau- 
racija ir kultūrinio sluoksnio 
radiniai, surengtos “Perkūno 
namų” salėje. Eksponuojami 
dokumentai rodo, kad Sena
miestis ir toliau bus restau
ruojamas, statomi nauji na
mai, rūpinamasi gyventojų 
gerove ir patogumais.

Iki 1985 m. numatyta visą 
transportą iš Valančiaus gat
vės perkelti į Birštono-Gogo- 
lio gatves. Projektą visiškai 
įvykdžius, bus pastatytas 
naujas tiltas per Nemuną iš 
Angariečio gatvės į Birštono 
gatvę, virš kurios transpor
tas eis stakada ir tuneliu per 
kalvos iškyšulį iki Vilijampo
lės tilto. Tuo būdu, visai pa
šalinus tranzitinį ir miesto 
transportą iš senosios Sena
miesčio dalies, bus galima 
įrengti vientisą pėsčiųjų gat
vę, nuo Rotušės aikštės Vil- 
niaus-Dzeržinskio gatvėmis, 
Laisvės alėja iki Janonio 
aikštės.

Taip Senamiestis su savo 
paminklais bus apsaugotas 
nuo kenksmingojo transporto 
poveikio, gyventi jame bus 
ramu ir švaru, o turistai ga
lės vaikščioti tyliomis gatvė
mis kaip po muziejų.

Tipiškas Tarybų Lietuvos kolūkių laukuose vaizdas sėjos metu.

SUSIPAŽINKIME SU MEDININKAIS

Medininkų pilies fragmentas

Už 32 kilometrų nuo Vil
niaus, keliaujanti autostrada 
Vilnius-Minskas, pasitinka 
Medininkai.

“Medininkų vardas sako, 
kad kadaise čia turėjo būti 
miškas, nes “mede” vadina
mas didelis miškas arba giria, 
o “medininku”—miško sar
gas, eigulys, tas, kuris mišką 
sergėja,”—rašo J. Jurginis 
knygoje “Lietuvos pilys.”

“Kadaise”—tai labai seniai. 
Dabar Medininkai ne “didelis 
miškas,” o tik kaimas, cent
ras apylinkės, kurios teritori
ja 60 kv. km. Čia yra 38 
kaimai—Aloburdiškės, Bajo
rai, Bikiškė, Dvarčiai, Kal
viai, Keipūnai, Padvarionys, 
Šalkiškės, Šutinai ir kiti . . . 
Vieni jų priklauso Medininkų 
tarybiniam ūkiui, o kiti— 
Raudonosios Vėliavos kolū
kiui, kurio centras—Leibiš- 
kės kaimas, esantis už 10 km 
nuo Medininkų. Šiuos kaimus 
dabar jungia žvyru išpiltas 
kelias. Medininkuose yra

KULTŪRINĖS ŽINIOS IŠ LIETUVOS
LIETUVOS 
EKSPOZICIJA-Į 
MASKVĄ

Iš Lietuvos TSR Revoliuci
jos muziejaus į šalies sostinę 
Maskvą išsiųsta fotodoku
mentinė paroda “Didžiojo 
Spalio socialistinei revoliuci
jai—60 metų,” pasakojanti 
apie šlovingą Lietuvos Ko
munistų partijos, respublikos 
darbo žmonių kovų ir perga
lių kelią.

Pats didžiausias parodos 
skyrius “Lietuva—socializmo 
keliu” skirtas pokario laiko
tarpiui, respublikos laimėji
mams broliškoje tarybinių 
tautų šeimoje.

Paroda veiks Centriniame 
Revoliucijos muziejuje.

Zigmo gėlės literatūrinis 
prizas

Šiaulių rajono “Už taiką” 
kolūkis, kuriame yra lietuvių 
poeto Zigmo Gėlės-Gaidama- 
vičiaus (1894-1912) gimtinė, 
įsteigė jo vardu pavadintą 
kasmetinį literatūrinį prizą. 
Jis skiriamas už sėkmingą 
poetinį debiutą pirmosios 
poezijos knygos autoriui. Pir
majai šis žemdirbių apdova
nojimas įteiktas jaunai poetei 
Vidmantei Jasukaitytei už 
eilėraščių rinkinį “Ugnis, ku
rią reikia pereiti.” Jį pernai 
išleido “Vagos” leidykla.

Ta proga kolūkio kultūros 
namuose įvyko žemdirbių su
sirinkimas, kuriame dalyva
vo rašytojai iš Vilniaus. Va
karo dalyviai aplankė Zigmo 

parduotuvė, kultūros namai, 
biblioteka, paštas, taupomoji 
kasa, aštuonmetė mokykla, 
tačiau, matyt, neapsiriksiu 
pasakęs, kad Medininkai dau
giau įdomūs savo senove. Už 
200-300 metrų nuo autostra
dos Vilnius-Minskas gerai 
matosi aukštokos, apgriuvę 
sienos. Tai Medininkų pilies 
liekanos, dabar respublikinės 
reikšmės architektūros pa
minklas.

Medininkų pilis viena se
niausių Lietuvoje, nors dėl 
tikslesnės jos pastatymo da
tos vieningos nuomonės nėra. 
J. Jurginis mano, kad ji pa
statyta apie 1385-1388 me
tus, pastatyta todėl, kad “ke
liai kaip ir upės labai lėtai 
keičia savo vagą. Jie tiek 
dabar, tiek ir tolimoje praei
tyje, ne tik buvo naudingi, 
bet ir pavojingi.” Ši pilis 
krašto apsaugai atsirado prie 
kelio, ir, mūrais užimdama 
apie 2 ha, patraukia dėmesį 
didumu. Gi įskaitant apsaugi-

Gėlėš-Gaidaniavičiaus kapą ir 
padėjo gėlių.

A. Skirutytės kūrinių 
paroda

Vilniuje, Dailės parodų rū
muose, atidaryta respubliki
nės premijos laureatės daili
ninkės A. Skirutytės kūrybos 
paroda, kurioje eksponuoja
ma apie šimtą grafikos dar
bų. Tai daugiausia ostampų 
ciklai motinystės, taikos, 
meilės Tėvynei temomis, taip 
pat grafikos lakštai nūdienos 
aktualijomis.

A. Skirutytės kūryba įvir
tai remiasi lietuvių liaudies 
meno tradicijomis. Apie tai 
byloja platų pripažinimą pel
nę jos grafikos darbų ciklai 
“Mano Tėvynė dainose ir le
gendose,” “Lietuva—taikos 
sesė,” “Dainos komjauni- 
mui,” “Lietuvos poetai apie 
revoliuciją”' ir kiti. Dailinin
kės kūriniai ne kartą buvo 
pažymėti sąjunginių bei tarp
tautinių parodų diplomais ir 
medaliais.

Kamerinio orkestro 
gastrolės

Į eilines, 14-ąsias užsienio 
gastroles buvo išvykęs Lietu
vos kamerinis, vadovaujamas 
respublikos liaudies artisto 
S. Sondeckio. Viešėdamas 
Vokietijos Demokratinėje 
respublikoje, kolektyvas 
koncertavo 11 miestų, jų tar
pe lierlyne, Leipcige, Erfur
te, Potsdame.

Ypač didelį pasisekimą tu
rėjo orkestro pasirodymas 

nius griovius ir pylimus, ji 
užima 6.5 ha. Teigiama, kad 
griovių ir pylimų įrengimui 
iškasta apie 65 tūkstančiai 
kubinių metrų žemės.

1955-1956 ir 1960-1962 me
tais architektas S. Lasavic- 
kas ir archeologas K. Mekas 
čia atliko lauko tyrinėjimo ir 
griuvėsių konservavimo bei 
restauravimo darbus.

Štai akmenys tarytum galvos 
Kryžiuočių nukapotos

kitados, 
Šventa ugnis
Ir šventas kardas, 
Kovoj apgynę garbę

Lietuvos.

M ed i n i n k a i — n u oša 1 es n ė 
vieta, tačiau turistų keliai 
praeina per visas Tarybų Lie
tuvos vietoves, praeina jie ir 
per Medininkus, primindami 
ne vieną gražią legendą, ku
riomis taip turtinga Lietuva.

Pr. Šilinis

Berlyne vykusioje tarptauti
nėje šiuolaikinės muzikos bie
nalėje.

Lietuvos kamerinis orkest
ras apdovanotas “Kritikų pri
zu."

Su dideliu pasisekimu or
kestras gastroliavo Vidurinės 
Azijos respublikose: Užbėki 
joj, Kirgizijoj, Tadžikijoj, 
Turkmėnijoj ir Kazachijoj.

“Knygos meno” konkursas
Jau devyneri metai susu

muojami Pabaltijo respublikų 
ir Baltarusijos knygų leidėjų, 
poligrafininkų bei dailininkų 
kūrybinio darbo rezultatai, 
skobiamos dailiausiai išleis 
tos knygos. Šiemet Rygoje 
įvykusiame "Knygos meno" 
konkurse Baltarusijos TSR 
Ministrų Tarybos įsteigtą pe
reinamąjį prizą “Krištolinė 
knyga" iškovojo Tarybų Lie
tuva.

Naujas meninis filmas
Lietuvos kino studijoje pa

gal P. Morkaus scenarijų su
kurta nauja spalvota meninė 
juosta “Atpildo diena." Tai— 
nuotykinio žanro kino paša 
kojimas apie XIX amžiaus 
vidurio valstiečių bruzdėji
mas, kovas už baudžiavos pa
naikinimą, žemę ir laisvę. Is
torinis filmo fonas—1831 me
tų sukilimo atgarsiai ir kylan
ti naujo sukilimo banga.

Filme vaidina daug žinomų 
lietuvių aktorių—E. Plešky
tė, R. Staliliūnaitė, A. Šurna, 
S. Petronaitis, P. Piaulokas 
ir kiti. V. Petkevičienė
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Pagerbti kovotojai už taiką ir draugystę tarp tautų
Tarptautinių Lenino Premijų “Už taikos stiprinimą tarp tautų” Komitetas šiomis dienomis paskirstė 

premijas dėl 1975-1976 metų. Sekami įvairių šalių veikėjai jomis apdovanoti.

Janošas Kadaras
Vengrijos Socialistinės 

Darbininkų Partijos 
sekretorius ,

Agostinijus Netas
Angolos Liaudies

Respublikos prezidentas

Samora M. Maselas
Mozambiko Liaudies 

Respublikos prezidentas

Ortensija Susi de Aljende
Čilės veikėja, buvusi 

prezidento žmona

Kodėl Vytautas Starkus 
pametė kunigystę?

Vilniaus “Tiesoje” [bal. 26 d.] buvo atspausdintas buvusio 
Sidabravo klebono Vytauto Starkaus laiškas, kuriame jis 
pasisako, kodėl jis meta kunigystę ir stoja į kovą už laisvę ir 
pažangą. Tai įdomus pareiškimas. Mes čia jį perspausdina
me ištisai ir tikime, kad visi laisviečiai jį skaitysite su 
dideliu susidomėjimu. Amerikos lietuvių kunigų organas 
“Draugas” jau prakeikė buvusį kunigą už šį jo žygį.

Laiškas skamba:

Janis Ricas
Graikijos poetas, 

visuomeninis 
veikėjas

Šonas Makbraidas
Airijos Respublikos 
ir politinis veikėjas 

veikėjas

Pjeras Pujadas
Prancūzijos visuomeninis 

veikėjas

SPALIO REVOLIUCIJOS 60-METĮ PASITINKANT

Graži draugystės išraiška
Vilniaus senamiestyje Gor

kio gatvės 45-tu numeriu pa
žymėto namo fasade pritvir
tintoje memorialinėje lentoje 
parašyta: “Nuo 1522 iki 1525 
metų čia Vilniaus mieste bal
tarusių švietėjas Pranciškus 
Skorina išleido pirmąsias 
spausdintas knygas, Lietuvo
je.” Kažkur čia prasideda tas 
šaltinėlis—didelės upės išta
ka—Lietuvoje spausdintos 
knygos istorija, jos dabarti
nio plataus kelio į žmonių 
rankas ir širdis pradžia.

Dabar knygų leidyba—res
publikinės pramonės šaka, 
jos kultūrinis šaltinis. Kaip 
leidžiamos ir platinamos kny
gos rūpinasi Lietuvos Minis
trų Tarybos Valstybinis lei
dyklų, poligrafijos ir knygų 
prekybos reikalų komitetas. 
Jo iniciatyva Vilniuje buvo 
susirinkę respublikos spaus
tuvių, knygynų, leidyklų dar
buotojai, kūrybinių sąjungų 
atstovai pasitarti, kaip ge
riau spausdinti ir platinti 
knygas.

Tai suprantama. Artėja Di

džiosios Spalio socialistinės 
revoliucijos 60-metis. Visa 
šalis ruošiasi šį garbingą ju
biliejų sutikti gražiomis dar
bo dovanomis. Nemano atsi
likti nuo visų ir mūsų knygų 
gamintojai ir platintojai.

Tai apie ką kalbėjo ir ką 
nutarė šio susirinkimo daly
viai? Visa papasakoti šiame 
trumpame straipsnyje neį
manoma. Leiskime kalbėti 
suvažiavimo priimtam doku
mentui:

. . . Lietuvos TSR leidyk
lų, poligrafijos, knygų preky
bos ir tiekimo įmonių akty
vas, susirinkęs į respublikinį 
pasitarimą, apsvarstė TSKP 
Centro Komiteto, TSRS Mi
nistrų Tarybos,VPSCT ir 
VLKJS Centro Komiteto nu
tarimą “Dėl sąjunginio socia
listinio lenktyniavimo už ga
mybos efektyvumo didinimą 
ir darbo kokybės gerinimą, 
už sėkmingą dešimtojo penk
mečio užduočių įvykdymą, 
kritiškai įvertino pagal šį nu
tarimą savo darbo rezultatus 
1976 metais ir numatė kon

krečiai 1977 metų darbo gai
res ....

. . . Remdamasis įstaigų ir 
įmonių socialistiniais įsiparei
gojimais ir norėdamas dera
mai sutikti Didžiosios Spalio 
socialistinės revoliucijos 60-- 
metį, aktyvas priima šiuos 
Lietuvos TSR leidyklų, poli
grafijos ir knygų prekybos 
įmonių socialistinius įsiparei
gojimus 1977 metams . . .

Ir taip —įsipareigojimai. 
Jie didesni negu valstybės 
numatyti planai.

Leidyklose numatyta reali
zuoti virš plano daug produk
cijos, viršyti pelno planą, su
taupyti popieriaus ir 1.1.

Spaustuvėse —pirma nu
matyto laiko įvykdyti metinį 
produkcijos realizavimo pla
ną, atspausdinti virš plano 
daug knygų, žurnalų ir vaiz
duojamosios produkcijos, di
dinti darbo našumą, toliau 
diegti pažangią technologiją, 
mechanizuoti ir automatizuo
ti dar esančius rankų darbus, 
sutaupyti žaliavų, kuro ir 
elektros energijos ir kt.

Pagaliau knyga gatava. Ją 
reikia parduoti. Kadangi 
spaustuvės pagal savo socia
listinius įsipareigojimus jų 
daugiau išleis—prekybinin-

ROKIŠKIS - ŠIAURYČIŲ LIETUVOS 
RAJONO SOSTINĖ ŠIANDIEN

Rokiškis—šiaurryčių Lietuvos rajono centras—kadaise buvo atokus miestas, o jo įmo
nėlėje, gaminančioje žemės ūkio padargus, dirbo vos keliolika darbininkų, Tarybų 
valdžios metais Rokiškio pramonė smarkiai išsiplėtė. Gaminiai su Rokiškio vardu 
pasiekia Lenkiją, Jugoslaviją, Kubą, Olandiją, Japoniją, Islandiją ir kt.

Miestas puošiasi statybomis. Dešimtajame penkmetyje bus toliau plečiama bandomoji 
eksperimentinė žemės ūkio mašinų gamykla. Naujas cechas pradės veikti vaisių 
konservų gamykloje.

Neseniai pradėjo veikti Rokiškio respublikinė ligoninė, statoma moderni poliklinika. Į 
naujas patalpas persikels rajoninė vaistinė. Dešimtajame penkmetyje mažiesiems 
rokiškėnams atvers duris naujas 280 vietų vaikų darželis. Šiemet pradedami statyti 
erdvūs kultūros namai su 500 vietų sale, repeticijų kambariais, dailės studija.

Rokiškis jau seniai “išaugo” senąsias savo ribas, nauji gyvenamųjų namų kvartalai 
žengia į priemiestinius Jcukus.

kai stengsis, kad knyga neuž- 
sigulėtų sandėliuose—grei
čiau pasiektų pirkėją. Numa
tyta organizuoti masinius 
knygų propagavimo ir plati
nimo renginius, skirtus Di
džiojo Spalio 60-osioms meti
nėms, respublikinį knygų 
platinimo mėnesį, jaunimo 
knygos ir politinės literatū
ros platinimo savaitės, kilno
jamos knygų parodas ir 1.1.

Susirinkusieji paragino vi
sus leidyklų, poligrafijos, 
knygų prekybos įmonių ir tie
kimo darbuotojus užtikrinti, 
kad būtų nuolat leidžiami lei
diniai, nušviečiantieji TSKP 
XXV suvažiavimo nutarimų 
įgyvendinimą, kad visose 
spaudos grandyse būtų dir
bama našiai ir organizuotai.

Gerbiami skaitytojai gali 
pasigesti skaičių. Monotoniš
kai skambėtų kiekvienas tei
ginys, pagrįstas skai
čiais . . .” Tiek ir tiek tūks
tančių egzempliorių, tiek ir 
tiek procentų . . .” Viena ga
lima drąsiai pasakyti—įsipa
reigojimai dideli ir garbingas 
jubiliejus bus sutiktas gražio
mis darbo dovanomis. Ir dar, 
mūsų respublikos žmonės— 
suaugę ir vaikai, vyrai ir mo
terys nekantriai laukia naujų 
knygų, laikraščių, žurnalų, 
plakatų, atvirukų.

Minėto susitikimo Valsty
binio leidyklų, poligrafijos ir 
knygų reikalų komiteto pir
mininkas Juozas Nekrošius ir 
mūsų baltarusių tokio pat ko
miteto pirmininkas Michailas 
Delecas pasirašė socialistinio 
lenktyniavimo sutartį: lenk
tyniausime kas geriau—mes 
ar baltarusiai—dirbs, kieno 
knygos bus gražiau išleistos, 
greičiau parduotos. Sutarty
je numatyta keistis gera pa
tirtimi, padėti sunkią valan
dą.

. Si sutartis—tai tarsi vešlūs 
Pranciškaus Skorinos pasė
tos sėklos daigai, baltarusių 
ir lietuvių bendradarbiavimo 
knygos leidykloje ir draugys
tėje nauja graži išraiška.

St. Grimalauskas

• POŽEMINIS EŽERAS 
KIRGIZIJOJE

Kirgizijos mokslininkai neto
li Isyk Kulio ežero atrado dar 
vieną požeminį ežerą. Iš grę
žinio ištryško karšto minerali
nio vandens fontanas. Sis 
vanduo bus vartojamas bal
neologinių kurortų, statomų 
prie Isyk Kulio, sanatorijose.

Nėra pasaulyje žmogaus, 
kuris nesiilgėtų prabėgusių 
auksinių vaikystės dienų. 
Netgi pati skurdžiausia ir 
vargingiausia—ji palieka at
minties kloduose jaudinan
čių, šviesių akimirkų.

Lygiai taip pat nėra tokio 
žmogaus, kuris susimąstymo 
valandėlę neieškotų ir ne
trokštų tiesos.

Kas yra tiesa? Amžinai 
naujas, neramus, jaudinantis 
klausimas.

Būdamas kunigu, vadovau
damasis bažnyčios mokymu, 
tikintiesiems aiškinau: di
džioji, amžinoji, tikroji tiesa 
yra dievas. Kuo giliau išpa
žinsi dievą, kuo arčiau jo bū
si—tuo geriau pažinsi tiesą.

Atrodytų—viskas aišku. O 
vis dėlto jusdavau, kad tikin
tieji nebuvo tuo vienareikš
miu atsakymu patenkinti.

Kodėl gi žmogus visais lai
kais, pradedant pačiais se
niausiais, ir tada, kai iki 
krikščionybės buvo labai toli, 
ir šiandieną, kankinamai gal
voja apie tiesą, svarsto ir 
ieško tiesos? Lengviausia, ži
noma, pradėti kalbėti apie 
maištingą, nuodėmingą žmo
gaus prigimtį, apie nepasoti
namą jo žingeidumą uždraus
tam vaisiui, apie silpną, ne
tvirtą tikėjimą dievu. Bet ką 
daryti, kai ir pats aiškintojas, 
ir klausytojas vėliau tuo ima 
abejoti?

Rašydamas šį laišką “Tie
sai” siekiu vieno—nuoširdžiai 
ir atvirai papasakoti, kaip po 
daugelio kankinimosi ir ieš
kojimo metų atradau save, 
kaip supratau, jog reikia pa
sukti į kitą kelią.

Gimiau Antrojo pasaulinio 
karo dienomis, vokiškųjų fa
šistų užpuolimo prieš Tarybų 
Sąjungą išvakarėse, Kupiš
kio rajono Punkiškių kaime, 
vargingų valstiečių šeimoje. 
Kaip daugelis mano ben- 
draamžių-vienmečių, augau 
ir subrendau religinėje at
mosferoje. Mums visiems ir 
viskuo šeimoje buvo dievas. 
Todėl jau ankstyvajame vai
kystės pavasaryje žinojau vi
sus poterius, dievo bažnyčios 
įsakymus ir pirmoji knyga, 
kurią perskaičiau, apart ka
tekizmo, buvo “Naujasis Tes
tamentas”—šeimos knyga. 
Tėvų pavyzdžiu sekdamas, 
kalbėdavau maldas rytą ir 
vakarą. Sekmadieniais, pra
džioje su tėvu ar motina, 
vėliau su seserimi ar broliu, o 
galiausiai pats vienas trauk
davau į bažnyčią. Bažnyčioje 
man būti patikdavo. Mane 
žavėjo vargonų muzika, kuni
go veiksmai prie altoriaus o 
labiausiai jaudino kunigo pa
mokslai. Ir jei yra dar tokių, 
kurie mane matydavo bažny
čioje, turi pripažinti, kad 
melsdavaus susikaupęs, įdė
miai klausydavau pamokslų, 
ir pabrėžiu, kad visą dėmesį 
sukaupęs sekdavau ypač ku
nigo judesius—veiksmus prie 
altoriaus, kai jis laikydavo 
mišias.

Todėl kai baigiau vidurinę 
mokyklą, t. y. rankoje atsira
dus dūdelei susuktam bran
dos atestatui, man nekilo 
klausimų—“Kur pasukti, ko
kiu keliu eiti, kokią profesiją 
pasirinkti?” Į tėvelių ir brolio 
klausimą—“Kur dabar eisi ir 
kuo būsi?”—tvirtai atsakiau: 
“Tėveliai, aš būsiu kunigu.” 
Motina, gerai prisimenu, la
bai susijaudino ir pravirko, o 
ir tėvelio akyse suspindo aša
ra, ir tik brolio akys nušvito 
džiaugsmo varsomis; mat jis 
irgi buvo giliai religingas ir

jaunystėje, yra sakęs, svajo
jo tapti kunigu, tik dėl sunkių 
sąlygų ir aplinkybių šeimoje, 
buržuazijos valdymo Lietu
voje metais, negalėjo įgyven
dinti šių savo svajonių, teko 
pasitenkinti tik pradinės mo
kyklos baigimu. Taip aš, sep
tyniolikametis, 1958 m. bir
želio pabaigoje nuvykau į 
Kauno Kunigų seminariją. 
Ten mane maloniai sutiko 
tuometinis seminarijos rekto
rius kun. K. Žitkus.

Bet paaiškėjo, kad esu dar 
per jaunas stoti seminarijon.

Grįžęs į namus, kurį laiką 
tėvams padėjau dirbti kolū
kyje. Po nepilnų metų įstojau 
į Sartų Žemės ūkio techniku
mą, mokytis agronomijos. 
Praėjus beveik metams iš 
technikumo išstojau, nes ma
niau, kad gali labai toli nusi
tęsti stojimas seminarijon, o 
aš labiausiai troškau kuo 
greičiau priartėti prie alto
riaus—tapti kunigu. Todėl 
tiesiog iš minėto technikumo 
vėl pasibeldžiau į seminarijos 
duris ir jau gavau teigiamą 
atsakymą—mano pareiškimą 
rektorius kun. Alf. Lapė 
priėmė.

Taip, pagaliau 1960 m. rug
sėjo 1 d. peržengiau Kauno 
Kunigų seminarijos slenkstį. 
Seminarijoje, ką nuo pirmos 
mokymosi dienos išgirdau ir 
vėliau girdėjau iš dėstytojų 
bei profesorių, viską priė
miau už tiesą, negalvodamas 
ir nesvarstydamas, o kaip vė
liau paaiškėjo, galvoti ir ana
lizuoti, t. y. abejoti tuo, ką 
aiškina ir dėsto seminarijos 
profesūra, būsimam kunigui 
draudžiama—nevalia. Mat 
kunigų seminarijoje visu 
smarkumu ir griežtumu vei
kia principas:“aliumne—bu
simasis kunige, kruopščiai 
užsirašyk viską, ką dėstyto
jai diktuoja; viską išmok, ne
klausdamas, ir nebandyk 
dėstytojui išdėstyti savo 
neaiškumų to ar kito daly
ko—religinės dogmos atžvil
giu; kuo daugiau, nustatytu 
ar nenustatytu laiku melskis, 
rodyk visišką paklusnumą se
minarijos vadovybei—dėsty
tojams ir vyresniesiems,nie
ko nekritikuok ir viskuo, ką 
girdi, ką sako tau, tikėk!” Jei 
imsi dėstytoją dėl kurios nors 
dogmos klausinėti, kilus 
neaiškumams, žodžiu, kad ir 
nuoširdžiai nori su juo tą da
lyką išsiaiškinti, kad gyveni- 
man išsineštum tvirtai pa
grįstą argumentaciją, greit 
gausi aiškiausią atsakymą: 
“Vadinasi, svarstai, abejoji, 
vis neaišku, reiškia, neturi 
tvirto tikėjimo, abejojan
tiems tikėjimo tiesomis ne 
vieta seminarijoje.” Todėl 
mano mokymosi seminarijoje 
laiku buvo net kilęs klierikų 
tarpe toks posakis: “Nori būti 
kunigu, tai tylėk ir kuo dau
giau rodyk pamaldumo žen
klų, nes kitaip pateksi semi
narijos vadovybės nemalo
nėn, o nuo to netoli iki “extra 
muros.” (Lot.—“Extra mu- 
ros”—tai negrįžtamas kelia
lapis ten, iš kur atvykęs).

Prisipažinsiu, kad turbūt iš 
visų tuometinių klierikų šito 
kelialapio “extra muros” tik 
aš labiausiai bijojau. Tuose 
metuose artimai susibičiulia
vau su vienu iš seminarijos 
dėstytojų kun. P. Liutvinu. 
Man asmeniškai tas žmogus 
patiko, nes jis mane labai 
suprasdavo ir atjausdavo. Iš 
kitur, t. y. iš svetimų, nebu
vau dar patyręs tokios geros 
žmogiškos šilumos, tokio 
nuoširdaus atvirumo. Jis

man atskleidė daug daug se
minarijos paslapčių, ir iš jo 
sužinojau, kad kunigų tarpe 
daug nesantaikos, klastos, 
pavydo. Su juo bendrauda
mas pirmąsyk gyvenime pa
jutau, kad bažnyčia į pirmą 
vietą kelia ne dievą ir net ne 
tikėjimą, o žmogaus paklus
numą jos valdžiai, atgailą. 
Bažnyčios tarnams svarbiau
siai kuo daugiau žemiško pel
no įsigyti, dėl to jai, bažny
čiai, reikia, kad kuo daugiau 
žmonių jos klausytų, -tikėtų, 
melstųsi. Ir dar supratau, 
kad bažnyčiai svarbus daly
kas politika.

Šie minėti dalykai mane, 
giliai sujaudino ir sukrėtė. 
Ištisas dvi savaites vaikščio
jau prislėgtas. Po tokios kan
kynės, eidamas išpažinties, 
visas virpėdamas, viską pasi
pasakojau dvasios tėvui ir 
paprašiau jo patarti, nes vie
nam buvo sunku ką nors su
galvoti, nuspręsti. Gal nebū
tų taip paveikę, jei nebūčiau 
buvęs giliai tikintis ir nuošir
džiai, net užsispyrusiai nebū
čiau troškęs tapti kunigu. O 
kas fanatiškai tiki, tam sunku 
vienam apsispręsti, o tuo la
biau iškart nusigrįžti nuo re
ligijos. Per minėtą išpažintį ir 
buvo nuspręsta, kad turiu 
laikinai pasitraukti iš semina
rijos, aišku, nenutraukiant 
nei ryšių per maldą su dievu, 
net bendravimo su kunigais.

Įsiminė išpažintyje man pa
sakyti dvasios tėvo žodžiai: 
“Jei pasaulyje būnant nurims 
siela ir bus toks pat gyvas 
noras tapti kunigu, tai į semi
nariją kelias tau visada bus 
atviras.”

[Bus daugiau)

KRISLAI
[Pabaiga iš 1 psl.] 

giu Karnavičiumi. Rektorius 
su pasididžiavimu sako:

1974 m. Lietuvos TSR Val
stybinė konservatorija at
šventė savo dvidešimtpenk- 
metį. Praėjusių metų pavasa
rį įteikėme 2000-ąjį diplomą.

Pastaraisiais metais kon
servatorija toliau auga ir ple
čiasi. Įsteigėme dar vieną fa
kultetą Vilniuje. Turime du 
fakultetus Klaipėdoje, kur 
mokosi daugiau kaip 900 stu
dentų. Klaipėdoje ruošiami 
chorvedžiai, režisieriai, cho
reografai—busimieji kultū
ros namų darbuotojai, savi
veiklos vadovai. Vilniaus fa
kultetai—-fortepijono ir teori
jos, orkestrinis, chorinio ir 
teatrinio meno—ruošia muzi
kantus, dainininkus, akto
rius, dirigentus, muzikologus 
bei aukštesnių muzikos mo
kyklų dėstytojus. Vilniuje 
esančiuose fakultetuose šiuo 
metu mokosi 827 studentai. 
Tokio didžiulio busimųjų me- 
ninkų būrio konservatorijoje 
dar niekada nebuvo.”

Iš jo sužinome, kad šiuo 
laiku Konservatorijoje (Vil
niaus fakultetuose) dirba 160 
dėstytojų, kad yra 17 profe
sorių ir 40 docentų.

Jurgis Karnavičius
Lietuvos TSR Valstybės 

Konservatorijos rektorius

• POLIETILENINES AMPULES

Maskvos N. Semaškos che- 
mijos-farmacijos fabrikas pra
dėjo gaminti ampules iš po
lietileno. Skirtingai nuo stikli
nių, joms nekenkia mechani
niai pažeidimai, gali būti il
gai saugomos. Prireikus tokią 
ampulę galima panaudoti ir 
vietoj švirkšto — lieka prie 
jos pritvirtinti .medicininę ada
tą.
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KANADOS ŽINIOS
Motinų dienos 
minėjimas

Montrealio Moterų Klubas 
gražiai paminėjo Motinų Die
ną. Reikia džiaugtis, kad vi
sos mūsų narės gražiai koo
peruoja ir nesigaili pastangų, 
todėl ir mūsų parengimai bū
na pasekmingi.

Mes šiemet Motinų Dieną 
minėjome skirtingiau. Būda
vo lėšas padengiame iš iždo ir 
pasivaišiname be įžangos. 
Šiemet Aidos Šiuplevičienės 
ir kitų iniciatyva rengėme 
pietus su įžanga. Bet net ne
sitikėjome tokios skaitlingos 
publikos—net kone pritrūko
me valgių!

Mūsų sueigą paįvairino 
aukšto išsilavinimo viešnia iš 
Tarybų Lietuvos inžinierė 
Bronė Imbrazevičienė. Ji 
gražiai mus pasveikino ir per
davė Lietuvos moterų gerus 
linkėjimus.

Minėjimą pravedė pirmi
ninkė Aida. Atsistojus publi
ka minutės tyla pagerbėme 
mirusias motinas. Felikso 
Spaičio žmona paskaitė eilė
raštį. Ona Viržinskienė gra
žiai pakalbėjo apie motiną. 0 
garbės motina tapo išrinkta 
Pranutė Skripkienė. Pirmi
ninkė jai įteikė gėlių puokštę. 
Draugai Skripkai ne tik lei
džia naudotis savo gražia re
zidencija, bet Pranutė ir 
daug darbuojasi, viską gerai 
sutvarko.

Širdingas ačiū visoms už 
dovanas šiam parengimui.

Nežinia, gal dar turėsime ir 
piniką, jeigu mūsų gera drau
gė Valiuse Vekterienė mus 
pakvies į savo gražią vilą. 
Ten visuomet laiką pralei
džiame linksmai.

Ligi kito pasimatymo.
P. B. Grandma

1 »

Vancouver, B. C.
Balandžio 26-tą turėjome 

progą susitikti jauną moksli
ninką iš Tėvynės—Audvydą 
Staškevičių. Jis išbuvo Kana
doje apie keturis mėnesius ir 
pasikeitė informacija su Ka
nados specialistais, savo dar
bo srityje.

Mums jis papasakojo labai 
daug apie Tarybų Lietuvą, 
apie naujas statybas, apie 
kultūrinį šalies klestėjimą.

Lietuvių Literatūros Drau
gijos nariai, kurie dalyvavo 
šiame susitikime, apsimokėjo 
narių mokestis ir pridavė 
aukų į apšvietos fondą. Povi

Nauji kultūros na
garsiuosiuose Anykščiuose

A. Gylio nuotraukose —Ankščių rajono saviveiklininkės; 
naujieji Kultūros rūmai.

Vaizdingą Anykščių pano
ramą papuošė naujas statinys 
—gražūs Kultūros rūmai.

Šio savito statinio autorius 
—Miestų statybos projekta
vimo instituto Kauno filialo 
architektas R. Šileika. Jo kū
rybines mintis realizavo 
anykštėnai statybininkai.

Naujieji Kultūros rūmai 
jau svetingai kviečia lankyto
jus į savo erdvias patalpas. 
Čia iškilmingiems vakarams 
ir repeticijoms skirtoje salėje 
—500 vietų. Gausiam rajono 
Kultūros namų saviveiklinin
kų būriui—patogūs repetici
jų, užsiėmimų kambariai.

— Su šiais rūmais anykš- 
tiečiai sieja daug savo planų, 

las Bukis aukojo $10.10. Po 
dešimtinę aukojo A. Grinkus 
ir Olga Grinkus, ir už Juozą 
Naruševičių pridavė $10; 
Vladas Bareisis $8; po penkis 
dolerius K. Makarevičius ir 
Joe Sasnauskas,—J. Kun
drotas $3.45. Nuo J. Jarašiū
no ir J. Jakubausko priduota 
po $3; Wm. Valiukas aukojo 
$3, S. Dailydonis $1 ir Mary
tė Balsevičienė 85 centų. Vi
siems suteikusiems paramą 
apšvietos fondui tariu širdin
gą ačiū.
SUSIRGO ZOFIJA 
KUDROTIENĖ

Po šešiolikos dienų poilsio 
ligoninėje, sugrįžo namo Zo
fija Kundrotienė. Sakė, kad 
jaučiasi daug geriau. Linkiu 
draugei greitai ir visiškai pa
sveikti. Esu tikras, kad jos 
gražus gėlynas laukia jos 
darbščių rankų ir atidos.

LLD 126 kp. sekretorius 
A. Grinkus

Mano nuoširdžios 
padėkos žodis

Juozas Urbanavičius 
Gimęs 1907 kovo 19

Atvykau į Kanadą 1925 me
tais būdamas 18 metų ir ne
pajutau, kaip pasiekiau 70 m. 
Todėl siunčiu “Laisvei” para
mos po dolerį už kiekvienus 
pragyventus metus—viso 
$70.

Aš noriu tarti nuoširdų pa
dėkos žodį draugams ir drau
gėms, kurie surengė pagerbi
mui manęs, mano 70 metų 
sukakties proga, sueigą ir su
kvietė gražų būrį dalyvių. 
Tai draugai J. J. Vilkeliai, J. 
Petrauskai, J. Braknis, B. 
Šalčiūnas ir J. Skripkai.

Taipgi širdingai dėkoju 
tiems, kurie dirbote, ypač 
šeimininkėms, ir visiems sve
čiams, kurie dalyvavote bei 
prisidėjote prie manęs šia 
proga pagerbimo.

Taip pat tariu nuoširdų pa

aiH

— pasakė LKP Anykščių ra
jono komiteto pirmasis sek
retorius V. Pliuškevičius iš
kilmingame Kultūros namų 
atidarymo vakare.—Čia rajo
no žemdirbiai, saviveiklinin
kai galės semtis dvasinių ver
tybių.

Naujuose Kultūros rūmuo
se surengti pirmieji koncer
tai. Bitė Vidaitė

Los Angeles, Cal. — Čia 
nenustoja kalbos, kad senato
riaus Robert Kennedy nužu
dyme dalyvavo du žmogžu
džiai, o ne tik vienas Sirhan. 
Specialus to įvyko tyrinėto
jas tokias kalbas griežtai pa
neigia.

dėkos žodį visiems, kurie pri- 
siuntėte telegramas bei laiš
kus su sveikinimais: “Lais
vės” kolektyvui, Kanados 
LLD Centro Komitetui, J. 
Ylai, “Tėviškės” draugijos 
pirmininkui P. Petroniu!, V. 
Sakalauskui, “Gimtojo kraš
to” administracijai, Rimgau
dui Mališauskui iš TSRS pa
siuntinybės konsulato Wa
shingtone.

Brangūs draugai ir drau
gės! Jūsų gražus žodis liks 
mano ir mano šeimos širdyse 
ant visados. Ačiū širdingai.

Jus gerbiantis,
Juozas Urbonavičius 

ir šeima
Verdun, Canada

SVEIKINIMAI 
JUBILIATUI

Jūsų 70-čio proga priimkite 
mano širdingiausius sveikini
mus!

Jums, vienam žymiausių 
mūsų iševijos pažangiųjų vei
kėjų, linkiu sveikatos, ilgiau
sių metų, sėkmės ir laimės 
gyvenime!

Jūsų kova už darbo žmonių 
reikalus Tarybų Lietuvos 
liaudis visada aukštai vertino 
ir Jūsų pažangios visuomeni
nės veiklos ji niekad neuž
mirš.

P. Petronis
“Tėviškės” draugijos 

prezidiumo pirmininkas

Mielas drauge Juozai:
Sveikiname jus su jūsų 

garbinga sukaktimi ir linkime 
sveikatos ir sėkmės, kad ir 
toliau jūsų gyvenimas būtų 
toks sėkmingas, koks buvo 
iki šiol.

Tavo vardas Kanados lietu
viams buvo žinomas dar prieš 
50 metų. Tu buvai vienas iš 
tų, kurie pirmutiniai pradėjo 
rūpintis lietuvių emigrantų 
organizavimu ir švietimu. Tu 
buvai vienas iš pirmųjų, ku
rie pradėjo rūpintis lietuviš
ko pažangaus laikraščio Ka
nadoje išleidimu. Tau teko 
eiti atsakomingas pareigas ir 
Kanados Lietuvių Literatū
ros Draugijos Veikiančiame 
Komitete. Tu buvai aktyvus 
tarptautiniame veikime.

Šiuo laiškučiu mes priside
dame prie tų montrealiečių, 
kurie dalyvauja jūsų pagerbi
mo sueigoje. Dvasiniai mes 
esame su jais visais. Ir mes 
prisimename tuos visus įvy
kius, kuriuose kartu su jumis 
dalyvavome.

Būk sveikas ir stiprus, Juo
zai. Mūsų darbai dar nepasi
baigė, turime tęsti juos, kiek 
mūsų sveikata leidžia.

J. Yla
KLLD CK Sekr.

Dėkoju už 
linkėjimus

Taip jau yra—tarpe mūs 
amžininkų, kurie jau gyvena
me savo amžiaus 9-me de
šimtmetyje, dėkojimai ir lin
kėjimai tampa pradžia pokal
bių. Susitikus su draugu pir
miausia sakome: Kaip tavo 
sveikata, drauge? Tad šia 
proga ir aš didžiai dėkoju 
LLD kuopos, LSK nariam ir 
visiems kitiems, kurie reiškė
te man širdingus linkėjimus 
sveikatos ir laimės.

Taip ir mūsų amžiuje, prieš 
ligas, susirgimus—apdrau- 
dos nėra. Šių metų balandžio 
15 d. ir aš patekau į Doctors 
Ligoninę, paguldė intensy
vios priežiūros skyriuje. Ten 
išgulėjus 13 dienų, grįžau į 
namus. Dėka gydytojų ir gy
duolių, sveikata pamaži gerė
ja. Bet kaip bus toliau—ten
ka vaduotis gerais linkėji
mais.

Vadinasi, jau įvyko du or
ganizacijų (LLD kuopos ir 
LSK) susirinkimai, kuriuose 
sveikata neleido dalyvauti. 
Tad ir mes, ligoniai, linkime 
draugams ir draugėms ge
riausios sveikatos ir energi
jos, kurie atlieka padidėjusią 
organizacinę veikla.

A. Bovinas

ST. PETERSBURG, FLA. ĮVAIRIOS ŽINIOS
Helena Janulytė grįžo iš 

ligoninės. Ji yra plačiai žino
ma pažangiai lietuvių visuo
menei, nuoširdi organizacijų 
narė, gabi pijanistė, Dainos 
Mylėtojų choro bei solistų 
akomponistė.

HELENA JANULYTĖ
Štai keletas bruožų apie 

Helenos ligą. Jau seniai ji 
jautė skausmus nugaroje. 
Tačiau būdama tvirtos valios 
dar jauna amžiumi, tik 45 
metų, galvojo “gal praeis.” 
Skausmai didėjo ir turėjo pa
siduoti ligoninėn.

Hubert Rutland ligoninėje 
išgulėjo 6 savaites. Gydytojai 
darė tyrinėjimus. Tiek per
gyveno daug skausmo! Kartą 
jai pasakė, kad galės operuo
ti, tik neužtikrina, kad galės 
vaikščioti.

Po to buvo pakviestas spe
cialistas chirurgas Dr. R. 
Okaboye, afrikietis iš Nige

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
POEZIJOS PAUKŠTĖ 
APSKRIEJO LIETUVĄ

Vilnius. — Dideliu kūrybos 
vakaru prie lietuvių literatū
ros pradininko Kristijono Do
nelaičio paminklo senojo uni
versiteto kiemelyje gegužės 
29 d. pasibaigė tradicinis 
“Poezijos pavasaris.” Didžiu
liam būriui poezijos mylėtojų 
čia savo eiles skaitė vyres
niosios kartos ir brandaus kū- 
ribinio amžiaus poetai, jų jau
nieji draugai. Susirinkusieji 
šiltai sveikino šių metų “Poe
zijos pavasario” laureatą Vacį 
Reimerį, kuriam už poezijos 
knygą “Vėjo vynas” Kaune 
buvo įteiktas Salomėjos Nė
ries prizas. Gražiausių gėlių 
puokštės buvo įteiktos Vilka
viškio rajono Salomėjos Ne
ries kolūkio literatūrinės pre
mijos laureatui Mykolui Kar
čiauskui už “Žvaigždžių poe
mą.” Poetas Jonas Strelkū- 
nas už geriausius broliškų ta
rybinių tautų poezijos verti
mus pelnė Vilniaus radijo ma
tavimo prietaisų gamyklos 
prizą.

Šių metų “Poezijos pavasa
ris” buvo skirtas Didžiojo 
Spalio Šešiasdešimtmečiui. 
Švenčionyse ir Zarasuose, 
Jurbarke ir Klaipėdoje poetai 
susitiko su darbininkais ir ko
lūkiečiais, žvejais, besimo
kančiu jaunimu, Šventėje da
lyvavo svečiai iš Leningrado 
ir Talino.
APDOVANOTI 
LIETUVIŠKI FILMAI

Rygoje pasibaigusiame de
šimtajame sąjunginiame kino 
filmų festivalyje du apdova
nojimus pelnė Tarybų Lietu
vos kinematografininkai. 
Festivalio premija už antifa
šistinės temos atskleidimą 
paskirta vaidybinio filmo 
“Sodybų tuštėjimo metas” 
kūrybinei grupei; specialus 
vertinimo komisijos prizas— 
dokumentinės juostos “Anta
nas Sniečkus” autoriams už 
komunisto leniniečio partinio 
ir valstybės veikėjo paveikslą 
ekrane.

PORTUGALIJOS 
KULTŪROS DIENOS

Tarybų Lietuvoje buvo su
rengtos Portugalijos kultūros 

ria. Jis pasakė: aš padarysiu 
operaciją ir tu galėsi vaikš
čioti! Jei atidėliosi, gali pri
sieiti visą gyvenimą sėdėti 
ratukų kėdėje (Wheelchair).

Operacija buvo rimta ir su
dėtinga. Jam gelbėjo chirur
gas iš New Yorko Edward 
Feldman.

Operacija paėmė pusšeštos 
valandos laiko. Buvo išimta iš 
nugaros 4 diskos. Po operaci
jos tris dienas gulėjo nuolati
nės priežiūros kambaryje (in
tensive care). Įdomu, kad 
Helena, būdama ligoninėje, 
gavo 278 užuojautos atviru
tes, gėlių ir kitokių dovanų.

Iš plačios Amerikos tas la
bai nustebino ligoninės per
sonalą. Sakė tai pirmas taip 
gerbiamas ligonis. Gegužės 
21 šeštadienį LLD 45 kp. 
turėjo pobūvį. Ir štai Helena 
Janulytė padarė mums staig
meną, lydima savo gero bičiu
lio Larry Strack atėjo į salę. 
Nors dar vaikščioja su Walk
ers pagalba tačiau atrodo ge
rai ir sveikata gerėja.

Ji buvo pristatyta publikai. 
Visi širdingai ją sveikino su 
aplodismentais. Helena dėko
ja širdingai visiems už su
teiktą jai dideli malonumą 
gulint ligoninėje, už atviru
tes, gėles dovanas, už aplan
kymą ligoninėje ir paskambi- 
nimą telefonu. Ji sako: Jūsų 
draugiškumas man atnešė 
džiaugsmą, pakėlė ūpą su- 
sveikti ir vėl būti kartu su 
jumis.

Dar kartą širdingas ačiū!
V. Bunkienė

dienos, kuriose dalyvavo di
delė Portugalijos —Tarybų 
Sąjungos Draugijos delegaci
ja. Svečiai lankėsi įmonėse, 
ūkiuose, Kolūkiai surengė ži
nomų Portugalijos meno 
meistrų koncertus.

Portugalijos delegacijos 
vadovė, rašytoja Dulse Rebe- 
lu “Eltos” korespondentui pa
sakojo:

“Kultūros dienų metu mes 
ne tik įsigijome gerų bičiulių, 
bet ir turėjome plačias gali
mybes susipažinti su socializ
mo iškovojimais, tarybinių 
žmonių gyvenimu. Druski
ninkuose mes matėme pui
kias sanatorijas ir gydyklas, 
rodančias kaip valstybė rūpi
nasi darbo žmonių, vaikų 
sveikata. Žavėjomės dideliais 
gyvenamųjų namų statybos 
mastais, Vilniaus senamies
tyje restauruojamais archi
tektūros paminklais. Kaune 
Devintas fortas dar kartą pri
minė, kokias baisias nelaimes 
neša fašizmas, iš kurio pančių 
neseniai išsivadavo mūsų ša
lis. Portugalija dabar žengia 
socializmo keliu, ir mes su
telksime visas savo jėgas, 
kad jį išsaugotume.”

KANDIDATAI TSRS 
VALSTYBINĖMS 
PREMIJOS GAUTI

TSRS valstybinių mokslo 
ir technikos premijų komite
tas paskelbė visas sąjunginio 
socialistinio lenktyniavimo 
pirmūnų pavardes, kuriems 
suteikta teisė dalyvauti 
konkurse del 1977 metų 
valstybinių premijų už žy
mius darbo laimėjimus. Kan
didatų sąraše yra ir du Tary
bų Lietuvos atstovai—Akme
nės cemento ir šiferio kombi
nato sukamosios krosnies 
mašinistas S. Venckus ir Jo
niškio rajono Bariūnų kolūkio 
melžėja I. Glinskienė.

V. Petkevičienė

Augusta, Me. — Maine val
stijos senatas nutarė pakeisti 
pavadinimus įstaigų arba vie
tovių, kuriuose randasi žodis 
“nigger,” kaip, pav., “Nigger 
Hill,” “Nigger Brook” ir t. t. 
Tai laikoma įžeidimu juodie
siems žmonėms.

MAŽEIKIŲ RAJONAS
GALI DIDŽIUOTIS 
PASIEKIMAIS

Mažeikiai. — Mažeikių ra
jone gyvena 44,081 žmogus. 
Yra 17 kolūkių ir 2 tarybiniai 
ūkiai. Praėjusiais metais 
žemdirbiai iš kiekvieno hek
taro prikūlė po 23,4 cnt grū
dų. 100 hektarų žemės ūkio 
naudmenų pagamino po 398.7 
cnt pieno ir 135,9 cnt mėsos, 
vidutiniškai iš karvės primel- 
žė po 2943 kg pieno.

Rajone veikia 12 pramonės 
įmonių. Pramonės produkci
jos realizavimo planas pernai 
įvykdytas 110,1 proc., o dar
bo našumas padidėjo 2,3 
proc.

Rajono partinėje organiza
cijoje—1675 komunistai, ku
rie susibūrę į 67 pirmines 
partines organizacijas.

Veikia 8 vidurinės, 13 aš
tuonmečių, 16 pradinių, 1 
profesinė mokyklos, 2 techni
kumai. Bendro lavinimo mo
kyklose mokosi 8113 moki
nių.

Yra 23 bibliotekos, 17 kul
tūros namų. Veikia 221 meno 
saviveiklos ratelis. Saviveik
lininkų—per 2500. Beveik 
pusė gyventojų naudojasi 
masinių bibliotekų paslaugo
mis.

Mažeikių Kompresorių ga
mykloje susikūrė pirmasis 
rajone liaudies dainų ir šokių 
ansamblis, kuris jungia apie 
šimtą saviveiklininkų. Dau
gelis jų—gamybos pirmūnai, 
komunistinio darbo spartuo
liai.

Pirmieji ansamblio koncer
tai žiūrovų buvo sutikti labai 
šiltai.

EGIPTAS NORI DAUGIAU 
AMERIKOS GINKLŲ

Iš Cairo pranešimai kalba 
apie Egipto valdžios susirūpi
nimą skubiai gauti daugiau 
ginklų iš Jungtinių Amerikos 
Valstijų. Ypatingai ji norėtų 
tuojau gauti 150 kovinių bom- 
berių “F-5,” kurie laikomi ge
riausiais.

Kaip žinoma, dabar Ameri
kos vyriausybė smarkiai gin
kluoja abi puses—Izraelį ir 
Egiptą. Abi šalys, matyt, 
energingai ruošiasi naujam 
ginkluotam persiėmimui.

Prezidentas Carteris nese
niai yra pasakęs, kad jeigu 
trumpoje ateityje nepavyks 
susitarti, naujas Vidurio Ry
tuose karas bus neišvengia
mas . . .

ORGANIZUOJASI IR 
KOVOJA

William Lucy 
Koalicijos pirmininkas

New Yorkas. — Nėra jokia 
paslaptis, kad kai kuriose 
mūsų darbo unijose viešpa
tauja diskriminacija prieš 
juoduosius narius. Štai kodėl 
gimė “Juodųjų Unijistų Koa
licija.” Jos tikslas kovoti už 
visų darbininkų lygias teises 
darbo unijose.

Gegužės 27-30 dienomis 
Koalicija laikė savo susirinki
mą. Jame buvo daug aštrių 
kalbų šiuo klausimu pasaky
ta. Susirinkimas nutarė koa
liciją praplėsti ir paaštrinti 
kovą už lygybę.

LABAI SKAUDI
TARYBINIO
LĖKTUVO NELAIMĖ

Havana. — Gegužės 27 die
ną didžiulį tarybinį lėktuvą, 
besiruošianti nusileisti Kubos 
sostinės aerodrome, ištiko 
baisi nelaimė. Joje buvo 68 
žmonės. Tiktai du išliko gyvi. 
66 žuvo!

Lėktuvas priklauso Aero- 
flotui. Skrido iš Maskvos j 
Kubą.

Smulkesnės žinios apie ke
leivių sąstatą nepaskelbtos.

Ši nelaimė yra viena di
džiausių aviacijos istorijoje

PELNAGROBIŠKI 
PLĖŠIKAI IR
PRIE AKINIŲ GAMINIMO

Washingtonas. — Senati
ms Komitetas, Federalinė 
Prekybos Komisija ir Justice 
jos Departamentas pradėjo 
tyrinėti kaltinimus, kad aki
nių gaminimo pramonė esanti 
kietai monopolizuota, kad 
kainos esančios į padanges 
iškeltos ir kad saujelė firmų 
apiplėšia milijonus'amerikie
čių net 400 milijonų dolerių i 
metus.

Reikia žinoti, kad akiniai 
nėra luksusinis daiktas, kad 
jis yra būtinai reikalingas net 
112 milijonų amerikiečių. Jie 
neturi pasirinkimo. Jie turi 
mokėti monopolistų nustaty
ta kainą.

TARYBŲ SĄJUNGOS 
PROTESTAS KINIJAI

Maskva. — Tarybų Sąjun
gos vyriausybė įteikė Kinijos 
ambasadoriui Maskvoje pro
testo notą. Joje Kinijos val
džia kaltinama nuodijimu 
santykių tarp Tarybų Sąjun
gos ir Kinijos su šmeižtais. 
Kinija neteisingai primeta 
Tarybų Sąjungai agresyvi š- 
kus tikslus, o slepia jos deda 
mas. pastangas už gerinimą 
santykių.

DIPLOMATINIAI RYŠIAI
Hanoi. — Paskelbta, kad 

Vietnamo Socialistinė Respu
blika ir Ispanija nutarė su- 
megsti diplomatinius ryšius 
ir pasikeisti ambasadoriais.

Ir taip vis daugiau ir dau
giau šalių pripažįsta Vietna
mo jaunutę respubliką.

PREZ. PODGORNY 
NEBEĮEINA Į PARTIJOS 
BIURĄ

“The N. Y. Times” kores
pondentas Mr. Wren iš 
Maskvos praneša, kad Tary
bų Sąjungos Aukščiausiosios 
Tarybos prezidentas Nikolai 
V. Podgorny nebeišrinktas į 
Komunistų Partijos Politinį 
Biurą, kurio nariu jis buvo 
per paskutinius 12 metų. 
Podgorny jau 74 metų arn- 

• žiaus. Jo vieton išrinktas 
Y. M. Tyazhelnikov, daug 
jaunesnis, dar tik 49 metų 
veikėjas.

Dėlei šios pakaitos Ameri
kos spaudoje eina visokios 
spekuliacijos.

Laukiama oficialaus paskel
bimo apie pakaitą.

PHILA. MOKYTOJAI 
PRIEŠ APŠVIETOS 
TARYBĄ

Philadelphia, Pa. — Miesto 
Apšvietos Taryba yra nuta
rus nukirsti apšvietos reika
lams biudžetą 173 milijonais 
dolerių. Tai reikštų didelį 
smūgį miesto apšvietos rei
kalams. Philadelphijos Moky
tojų Federacija griežtai prie
šinga šiam Tarybos užmojui. 
Ar mokytojams pavyks jam 
užkirsti kelią, sunku dabar 
pasakyti. Mokytojai prašo vi
sus filadelfiečius jiems padė
ti.

Kitos darbo unijos dar nėra 
šiuo reikalu pareiškusios sa 
vo nusistatymo.
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NEW JERSEY NAUJIENOS KAI KURIE LIETUVOS ŽURNALISTO ĮSPŪDŽIAI 
MUSŲ DIDŽIAJAME NEW YORKE

N. J. valstija yra pilna gy
vumo biznio atžvilgiu. Beveik 
ant kiekvieno didesnio kelio 
vis auga ir auga didesnės ir 
mažesnės krautuvės ir mar- 
ketai. Daugiausia jų būna iš 
New Yorko didžiųjų kompa
nijų skyriai.

Sporto klausimu, turime 
arklių lenktynių parkus. Ir 
dabar jau turime didelę boli- 
nę, kurioj telpa 7600 sėdynių. 
Tai irgi iš N. Y. Giants klubo 
bolinė. Ir yra sakoma, kad tai 
moderniškiausia įstaiga šioje 
srityje Amerikoje!

Turime ir kasdienine įvai
rią lioteriją. Prie to, Atlantic 
City turėsime tikrą lošimo 
Casino—tokią pat, kaip turi 
Las Vegas, Nevados valstijo
je. Čia bus labai prižiūrima, 
kad būtų lošimas teisingai 
tvarkomas.

Šią žinią rašant, mačiau ka
rikatūrą, kad Casino salės 
viduryje stovi didelis polic- 
manas su lazda ir prižiūri, 
kad visi loštų teisingai. Yra 
manoma, kad su pradžia atei
nančių metų Casino pradės 
veikti. Bet bedarbių skaičius 
irgi nemažas—9-7 procento 
visų darbo jėgų.

Didžiausias dalykas tai 
New York-New Jersey Port 
Authority. Jis valdo 2 tune
lius, kurie eina po Hudsono 
upe ir suriša N. J. su N. Y. 
Turi 5 tiltus susiekiemui tarp 
abiejų.

N. J. pusėj valdo Newarko 
International orlaivių lauką ir 
apmokamą kelią, vadinamą 
Turnpike ir geležinkelį, kuris 
eina tarp Newarko ir Hobo- 
keno. Ir tas geležinkelis turė
jo būti pratęstas nuo Newar
ko iki Plainfield, ir turėjo 
būti pravestas geležinkelės iš 
Harrisono iki Newarko orlai
vių lauko. Bet to visko nėra.

Už tai dabar eina trynima
sis tarp N. J. ir N. Y. tuo 
klausimu, nes Newarko air-

CLEVELAND, OHIO
Cleveland© Moterų Klubo 

susirinkimas įvyko gegužės 
12 d., 12 vai. ICA svetainėje, 
15901 St. Clair Ave. Nors 
susirinko gražus skaičius na
rių bei draugų, bet, rodos, 
galėjo susirinkti ir daugiau 
atšvęsti Motinos Dieną, nes 
diena pasitaikė graži. Susi
rinkimą pravedė Klubo pir
mininkė A. Pattan.

Apart reguliarių Klubo da
lykų, buvo keletas sveikini
mų nuo draugių. Iš Floridos 
sveikino A. Salin. Ji linkėjo 
geros kloties Klubui ir sakė, 
kad dažniau parašys, nes jos 
sveikata taisosi. Marytė L. 
nusiskundė, kad nuobodu bū
ti senų piliečių namuose tarp 
svetimų. Prašo klubiečių, lai
ko turint, ją atlankyti. Ji yra 
pusėtinai susirgusi. Serga ir 
Chaplienė.

Šunes sužeidė 
mergaitę

Brooklyn, N.Y. — Čia prie 
savo namų bežaidžianti 9 
metų Patricia Prias tapo 
užpulta dviejų didelių šunų 
ir pavojingai apdraskyta. 
Vargšė ligoninėje kovoja su 
mirtimi. . .

Juk tiktai kaip lašas 
į kibiru vandens

Washingtonas. — Senatas 
80 balsų prieš 3 nutarė iš 
biudžeto skirti pusantro bili
jono dolerių ($1,500,000,000) 
aprūpinimui darbais jaunuo
lių tarp 16 ir 23 metų am
žiaus. Si suma galėsianti bė
giu šešiolikos mėnesių įdar
binti 200,000 jaunų bedarbių.

Bet tai juk tik lašas į kibirą 
vandens. Tokių jaunų bedar
bių yra keli milijonai. 

portas neturi tinkamo priva
žiavimo—nėra nei geležinke
lio, nei busų linijos. Atvažia
vus į tą lauką, jei nori pasiek
ti artimiausią miestą Newar- 
ka, turi imti taksį, o jei nori 
pasiekti New Yorką, tai turi 
imti malūnsparnį, kuris nutu
pia ant Pan Am aukšto pasta
to. Tie privatiniai patarnavi
mai labai neparankūs ir iš- 
kaštingi. Užtai Newarko or
laivių laukas nėra pilnai pasi
tenkinęs ir jau buvo kalba 
pamainyti jo vardą, duodant 
jam vardą “Woodrow Wilson 
D.” (Buvusio U. S. preziden
to iš New Jersey pirmajam 
kare).

New Jersey valstija jaučia
si suvilta, kad P. A. neišpildė 
sutarties. Buvo kreiptasi į 
federalinę valdžią pagalbos, 
kad tuos dalykus įvykdytų, 
bet įsimaišius N. J. resp. 
senatoriui į tą klausimą, kad 
nėra reikalo, nes tą galima 
padaryti busu,taip ir pasiliko.

Newarko meras Gibson vis 
ieško ką nors tokio svarbaus, 
kas galėtų atkreipti dėmesį į 
Newarko miestą ir jo orlaukį. 
Jis labai nori, kad Francuzi- 
jos orlaivis Concorde atvyktų 
į Newarko orlaukį, ir labai 
gražiai jį priimtų. Bet concor- 
diečiai visai neprimena, kad 
toks Newarke laukas yra, ir 
vis lenda ten, kur jo nenori. 
Elizabetho meras kai tik at
bulai—priešingas. Mat, ant 
Elizabetho orlaivio nupuoli
mas jau yra buvęs.

* * *
Cranforde pas draugus Vai- 

čionius atlaikėme LDS 54 
kuopos susirinkimą. Susirin
kimas buvo neskaitlingas. 
Užsimokėjo 11 narių. Drgė 
Vaičionienė gražiai pavaišino 
visus kava ir keiku. Labai 
ačiū Jai. Susirinkimas išreiš
kė jiems užuojautą, dėl ser
gančio jos vyro Petro ligos.

Ignas

Si kartą neturėjome gimu
sių gegužės mėnesį. Bet buvo 
pagerbta Mrs. Botyrius su 
gražiu skaičiumi metų. Jose
phine Bacon su sesute pataisė 
užkandžius. Apsiėmė paruoš
ti ir birželio mėnesio posė
džiui, kuris įvyks 9 dieną. 
Mūsų geras draugas Eitutis 
davė man žinoti, kad jis parū
pino daiktų balandžio mėne
sio posėdžiui, bet niekas ne
paminėjo jo nei darbo, nei 
aukų. Atsiprašau, Joną. Klu
bas labai įvertina jūsų pagal
bą.

Mrs. Pattan perėjo per da
lyvius ir surinko $15 pasvei
kinimui “Vilnies” dalininkų 
suvažiavimo, ir Eitutis pa
sveikino su $10.

♦ * *
Cleveland Civilinių Riaušių 

Teismas įvyko šį mėnesį. De
vyni sužeisti policistai reika
lavo 9 milijonų dolerių iš bu
vusio mero Carl B. Stokes ir 
jo administracijos draugų, 
kurie laikė Cleveland progra
mos fondus, sudėtus piliečių 
bei vietos biznierių pagelbėti 
nuskriaustiems vietos pilie
čiams. Policistai kaltino 
Stokes, kad jis būk davęs 
pinigus Juodųjų Kultūros 
Centrams ir jų vadovybėms. 
Teisėjas John Bacon, kuris 
išklausė bylą, skundą išmetė 
laukan. Policistai apeliuos į 
aukštesnį teismą.

* * *
Jaunuolių Darbų Programa 

duos vasarinius darbus 
13,000 jaunuolių. Jie dirbs tik 
20 valandų savaitėje. Geriau, 
negu niekas ... J. Petrus

Red. pastaba: Jūsų kores
pondencija mus pasiekė per 
vėlai, nebesuspėjome įdėti į 
praeitą “Laisvės” numerį. 
Atsiprašome.

Susirūpinę amerikiečiai
Pavasaris Niujorke kone 

susiliejo su vasaros pradžia. 
Žydi parkai ir skverai. Dar 
po keleto savaičių užgrius 
karščiai, kurie šiemet žadami 
ne mažesnio įniršio, kaip ir 
prasiautusios žiemos speigai.

Didžiuliai būriai niujorkie
čių šiomis dienomis užpildo 
kiekvieną žalią miesto lopą, 
tačiau tik dalis jų nerūpestin
gai džiaugiasi pavasariu.

. . . Grupė žmonių, kai ku
rie dėvį kietus statybos dar
bininkų šalmus, užtvindė 
miesto Foley Square parką. 
Jie atėjo ne su piknikų krep
šeliais rankose: bematant iš
dygo palapinės atsirado užra
šas “Carterville,” sumirgėjo 
plakatai: “Mes norime dirbti, 
mes nenorime badauti.”

Kaip pareiškė demonstraci
jos vadovai, palapinės tiesio
giai priminė didžiosios depre
sijos laikus, kai dygo palapi
nių miesteliai, kažkokio juo
dojo jumoro meistro pavadin
ti “Huverviliais”—aliuzija į 
prezidentus, kuriems valdant 
kyla krizės.

Per trejetą naujosios šalies 
administracijos tvarkymosi 
mėnesių eilinis amerikietis 
spėjo įsitikinti, kad rinkimi
nės kalbos apie pieno upes 
tarp sviesto krantų taip ir 
pasiliko kalbomis —kaip 
Amerikoje dažniausiai būna. 
Tuo jau įsitikino juodaodžiai 
amerikiečiai, kaip tik savo 
balsais nulėmę J. Carterio 
pergalę rinkimuose, tuo vis 
labiau įsitikina mažiausiai už
dirbą žmonės, bedarbiai.

Pačią naujausią Niujorko 
“gyvenvietę” surentė Niujor
ko ir kaimyninio New Jersey 
bedarbių darbininkų organi
zacinis komitetas, norėdamas 
atkreipti visuomenės dėmesį 
į vieną rimčiausių krašto pro
blemų. J. Carteris siūlo be
darbystės pašalpos laiką su
mažinti nuo 65 iki 52 savaičių, 
taip pat praktiškai atimti be
darbiui teisę atsisakyti nepa
prastai blogai atlyginamo 
darbo—atimant teisę į pašal
pą po 39 savaičių.

Netoli Foley Square parko, 
kitoje pavasariškai žalioje 
New Yorko dalyje—prie 
miesto merijos—demonstra
cija vyko taikiai. Didžiulis 
būrys new yorkiečių ramiai 
žygiavo margaspalviu ratu, 
tačiau jų plakatai bei šūkiai 
buvo toli gražu ne taikūs: 
“Mes norime valgyti,” “Duo
kite darbo,” “Sumažinkite 
mokesčius.”

Plakato kalba lakoniška, 
ant kartono ar popieriaus 
skiautės daug nepasakysi. 
Tačiau už šio lakoniškumo— 
vis didėjantis eilinio ameri
kiečio nerimas. Oficialūs 
sluoksniai bando jį mažinti 
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Petras Siauris

mirė 1974 m. birželio 4 d.
Jau suėjo treji metai nuo mirties mano mylimo 

vyro. Ilsėkis ramiai, mano mielasis Cypress Hill 
kalnelyje. Aš tave prisimenu kasdien.

HELEN SIAURIS
St. Petersburg, Fla.

Mirė birželio 2 d., 1970 m.
Jau septyneri metai, kai mirė mūsų mylimas 

vyras ir tėvas. Mes neužmiršime jo niekados.

FRANCES MAŽILIENĖ, žmona
FRANCES BALTRUS, dukra

Brooklyn, N. Y.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Joseph J. Garszva
Undertaker and Embalmer

HAVEN HILL FUNERAL HOME, INC.
104-38 Jamaica Ave., Richmond Hill, N. Y. 11418 

Telefonas: 846-1970

džiugindami, kad štai kovo 
mėnesį infliacija ūgtelėjusi 
“tik” 0,6 procento (sausio mė
nesį ji pašoko 1 procentu, 
vasario—0.8 proc.). Tačiau 
tai labai menka paguoda.

Didelį amerikiečių nerimą 
kelia ir jų prezidento suma
nymai energijos taupymo 
klausimais. Jis siūlo arti
miausioje ateityje labai padi
dinti mokesčius už benziną. O 
tai reiškia naują infliacijos 
šoktelėjimą, tai reiškia, kad 
dar daugiau bus atimama iš 
tų, kurie ir taip nedaug turi. 
Siekiant nuraminti miesčionį, 
buvo griebtasi klastingo triu
ko: paskelbtas neva “slaptas 
Centrinės žvalgybos valdy
bos raportas” apie “tragiš
kai” mažėjančias naftos at
sargas, ir tai buvo pagrindas 
prezidento pasiūlymui.

Amerikos komunistų laik
raštis “Daily world” rašo: 
“Energetikos specialistas E. 
Elichas pažymi, kad visi duo
menys 19 puslapių CŽV ra
portui buvo pateikti naftos 
kompanijų, kurios atsisako 
pateikti visuomenei savo 
duomenis apie tikrąsias naf
tos atsargas . . . Geologiniai 
tyrinėjimai rodo, kad naftos 
atsargos yra daug didesnės, 
negu nurodyta.”

Kad ir koks gražus būtų 
pavasaris, paprasto ameri
kiečio negali nejaudinti tai, 
kad už prekę, kuri prieš de
šimt metų kainavo 100 dole
rių. 1977 metų kovo mėnesį 
reikėjo mokėti jau 178 dole
rius 20 centų.
“Tiesa” Jonas Lukoševičius

Ji kaltina valdžią

Rep. Elizabeth Holtzman
Bruklinietė demokratė 

kongresmanė Holtzman kalti
na šios šalies vyriausybę, kad 
jinai yra priglaudus ir globoja 
naciškus karo kriminalistus. 
Ji reikalauja, kad jie būtų 
sumedžioti ir sugrąžinti ten, 
kur skerdė žydus ir kitus 
nekaltus žmones laike Antro
jo karo, kad būtų tinkamai 
nubausti.

Kaip žinia, tokių krimina
listų randasi čia ir lietuvių 
tarpe. Jie irgi yra čia susira
dę prieglaudą.

AIDO CHORAS ŠIRDINGAI
DĖKOJA VISIEMS

Pramogv kalendorius

Aido Choro 65 metų jubilie
jinis koncertas gegužės 15 
dieną praėjo su dideliu pasi
sekimu, dėka visų choristų ir 
choro rėmėjų kooperacijos ir 
pasišventimo išlaikyti chorą 
dar daug metų.

Širdingai dėkojame solistei 
Aldonai Devetsco-Klimaitei, 
kuri atvyko iš Clevelando ir 
savo gražiu balsu žavėjo pub
liką, neimdama jokio atlygi
nimo.

Kita mūsų visų mylimą bu
vusi Aido Choro mokytoja 
Aldona Anderson-Žilinskaitė 
atvyko net iš Kanados ir 
akompanavo solistams ir cho
rui.

Mums visuomet labai malo
nu turėti ir girdėti dainuojant 
solistinę Ameliją Young-Jes- 
kevičiutę.

Žymusis muzikas Frank 
Bražinskas padainavo popu
liarias dainas ir akompanavo 
chorui.

Per daug metų buvusi ak
tyvi narė ir 5 metus Aido 
Choro pirmininkė Amelia ir 
Walter Yuskevičiai įteikė 
chorui po dolerį nuo kiekvie
nų jo gyvavimo metų—$65. 
Buvusi labai aktyvi choro da
lyvė ir akompanistė Silvija 
Bukas-Pužauskaitė ir jos gy
venimo draugas Al. pasveiki
no mūsų chorą su $40.

Aido Choras negali pamirš
ti Kastancijos Rušinskienės, 
buvusios ilgametės aktyvios 
narės, kuri yra sulaukusi gra
žaus amžiaus ir kuri visada ir 
dabar, reikalui esant, stoja į 
choro eiles.

Choras gavo gražų sveiki
nimą nuo buvusio mokytojo 
Walter Žuko.

Jis rašo:
Dear Mildred:

I read in Laisve about Aido 
Chorus jubiliejinį concert. 
Wish that Mylda and I could 
be there. But the circum
stances are otherwise.

Kindly accept our $10 do
nation to the Chorus.

Buvusi Aido Choro daini
ninkė ir tautinių šokių moky
toja Ruth Bell sveikina:
Dear Mildred:

Happy 65th anniversary! 
Enclosed just a very small 
token ($10). I love you all and 
miss being with you. Hope 

LICDNAS PRISIMINIMAS

Donatas Mažilis

we’re all around to celebrate 
the next 65th.

Elena ir Robertas Feiferiai 
buvo Aido Choro nariai. Ele
na buvo puiki choro kores
pondentė, o Robertas atlik
davo daug meniškų darbų. 
Siųsdami chorui sveikinimą, 
prisiuntė ir $10 aukų.

Julia Lazauskienė, prisi
mindama savo mylimą gyve
nimo draugą Joną, buvusį ak
tyvų choro narį ir vienu laiku 
jo pirmininką, aukojo $10 ir iš 
savo darželio gėlių.

Kiti šia jubiliejaus proga 
chorą finansiškai parėmė se
kamai:
V. Misiūnas .................... $10.
Ona, Vinco Degučio prisi

minimui ...................  $10.
Charlis Bukas.................... 10.
Feliksas Lupsevich..........10.
Vincas Paulauskas........... 10.
M. Jakštienė .................... 10.
Frank Jakštis.................... 16.
P. ir Ch. Meškėnai............12.
Juozas Mikaila.................... 6.
A. ir M. Liepai.................... 5.
Ona Zaveckienė.................. 5.
Aldona Katinis, tėvelio J.

Bernoto prisiminimui . 5. 
Vera Urbonienė . . ...............5.
Margareta, choro rėmėja . 5. 
J. I. Kasmočiai.. ............... 5.

Aido Choras nuoširdžiai 
visiems dėkoja už gausias 
aukas.

Taipgi nuoširdi padėka Al
donai ir Endy Andersonams, 
choro mokytojai Mildred ir 
jos motinai, ir Sofijai Stasiu
kaitienei už dideles parengi
mui dovanas maistu bei vai
šėmis.

Koncerto dieną visi aidie- 
čiai pasiaukavusiai darbavo
si. Nastė Buknienė labai 
sklandžiai ir gerai pravedė 
visą jubiliejinę programą; 
Onutė Babarskiene per dvi 
dienas dirbo virtuvėje, ga
mindama maistą. Su ja dirbo 
Nelė Ventienė, pagelbėjo Ju
lia Lazauskienė ir Mary Stu- 
kas. Karolis Benderis parda
vinėjo barčekius, o Bill Malin 
tikietus. Bronė Keršulienė 
parūpino gėlių programos at
likėjams, Julios Lazauskie
nės ir Bronės Keršulienės gė
lės puošė stalus. Darbavosi ir 
kiti, bet visus išvardinti neį
manoma. Širdingas ačiū vi
siems. Aido Choro Valdyba

SM»?

LIEPOS 31 D.
“Laisvės” Bendrovės direk

toriai rengia pikniką po stogu 
sekmadienį liepos 2 d., Lais
vės salėje, 102-02 Liberty 
Avė., Ozone Park, N. Y.

RUGSĖJO 25 D.
Niujorko Lietuvių Moterų 

Klubas rengia filmų rodymo 
popietę. Stefanija Masytė iš 
Detroito rodys jos susuktus 
filmus jai viešint Lietuvoje. 
Pelnas skiriamas “Laisvei.”

Susižeidė
>

Niujorko Lietuvių Moterų 
Klubo sekretorė Bronė Ker
šulienė pranešė, kad klubietė 
Ona Keraminienė sunkiai su
sižeidė darbe. Reikėjo išbūti 
ligoninėje arti dviejų savai
čių, o dabar gydosi namie.

Keramininė dirba Caroline 
Nursing Home Huntingtone 
prie ligonių ir bekeldama li
gonę ji susižeidė.

Keraminai gyvena 8 An
trim Court, Commack, N. Y. 
11775.

Linkime mielai mūsų narei 
greit sustiprėti. Ieva

Sarah Bimba
Sarah Bimba is a remarka

ble woman. She and her hus
band Joseph have been Lais- 
ve’s people all their adult 
lives. Joseph Bimba had his 
papers ready to go to Lithua
nia when the tragedy struck. 
He had a stroke, was para- 
lized and have been an inva
lid ever since, for about 5 
years now. He is at home and 
his wife Sarah takes care of 
him. Only those women who 
have taken care of their inva
lid husbands (Ona Chepulis, 
Naste Buck and some others) 
know what it means . . .

Joe Bimba likes to read. 
His eye-sight is good yet and 
he keeps on reading Lithua
nian books.

Sarah is a professional 
dressmaker. She worked in 
New York for many, many 

| years. She is still making 
. clothes to all of her family 
when time permits. She is a 
great-agrandmother but still 
a very beautiful woman. Her 
great-granddaughter is al
ready 14 and I wouldn’t be 
surprized if their family will 
have 5 generations.

* * *
New York Aido Chorus 

had a pleasant get-together 
Saturday, May 28. Where? 
At Kershulis’, naturally. It 
was like the good old times 
again sitting in their beauti
ful garden, sun shining 
brightly, flowers, trees and 
bushes all around.

Not only chorus members 
but quite a few quests have

■ come too including Gavril 
! Tsibulski whom we haven’t 
į seen for quite some time. 
There was plenty of good 
food and refreshments, talk
ing and singing. Good time 
was had by all. Thanks to 
Bronė and Walter Kershulis 
and to other people who 
worked, cooked and brought 
things to make this a really 
good picnic. Use




